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Бодлогын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ:

“Хог хаягдлын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга нь 2017 оны 05 дугаар сарын 12-

ны өдөр  УИХурлаар батлагдлаа.

• Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх, иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагын эрх үүргийг нарийвчлан оруулсан

• Хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах замаар 

эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай,

• Аюултай хог хаягдлыг савлах, түр хадгалах, тээвэрлэх, устгах, хадгалах цуглуулах, дахин 

боловсруулах үйл ажиллагаа эрхлэх, хадгалах байршлын шаардлага

• Хог хаягдлын төлбөр, хураамжийг тооцоход “Бохирдуулагч нь төлөх” зарчмыг баримтлах, 

үйлдвэрлэсэн болон импортолсон зарим бараа бүтээгдэхүүний хэрэглээнээс үүсэх хаягдал, 

сав баглаа боодлыг эргүүлэн татаж цуглуулах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах 

асуудлыг үйлдвэрлэгч болон импортлогч нь өөрсдөө хариуцаж байх

• Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад чиглэсэн байгальд ээлтэй хэрэглээний соёл хэвшүүлэх, 

• Хог хаягдалтай холбоотой хууль тогтоомжийг зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагыг 

чангатгасан



Бодлогын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ:

“Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах 

үндэсний хөтөлбөр”-ийг боловсруулан 

Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар 

тогтоолоор батлуулсан.



ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТ

2019-2025 оны хооронд 2 үе шаттайгаар хэрэгжих Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах

аймгийн дэд хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан

төсөл, арга хэмжээ, ажлыг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ:

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 2019-2025

оны хугацаанд нийт 4.956.000.000 төгрөгийг доорх эх үүсвэрүүдээс гаргах зарцуулахаар

урьдчилсан байдлаар төлөвлөөд байна.

Үүнд:

• улсын болон орон нутгийн төсөв; /4.554.0 сая төг/

• олон улсын байгууллага, хандивлагч орны зээл, тусламж; /270.0 сая төг/ +

• аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгө болон бусад эх үүсвэр. /132.0 сая төг/ +

НИЙТ: 4.956.000.000 төгрөг



АГААР ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ХҮРЭЭНД АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ, 

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН 
БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн дарга: Т.Бат-Эрдэнэ- Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга: Д.Мөнх-Эрдэнэ- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга 

Гишүүд: Ц.Уранбаяр- Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн  мэргэжилтэн

Б.Ганбаяр-Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

Ц.Мөнх-Од- Эрүүл мэндийн газрын дарга

Б.Отгончимэг– Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

Э.Энх-Од- Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн дарга

Ч.Отгонсүрэн – Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга

П.Амарсайхан– Сүмбэр сумын Засаг дарга

В.Бат-Эрдэнэ- Шивээговь сумын Засаг дарга

Д.Мөнх-Эрдэнэ- Баянтал сумын Засаг дарга

Ц.Энхбаатар- Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын дарга

Э.Шоовдор- Сум дундын Ойн ангийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөтөлбөрийг Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөртэй уялдуулан 2 үе шаттайгаар 2019-2025 

оныг хүртэл 6 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ. 

• Нэгдүгээр үе шат: 2019-2022

• Хоёрдугаар үе шат: 2022-2025

Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1.Хот төлөвлөлт, дэд бүтцийг хөгжүүлэх оновчтой бодлого хэрэгжүүлж, суурин газрын агаар, орчны

чанарыг сайжруулах зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааны чиглэлийг хэрэгжүүлнэ:

/Үйл ажиллагааны 9 чиглэл, 20 арга хэмжээ/

2. Байгальд ээлтэй, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх ажлыг бодлогоор дэмжлэг үзүүлж

урамшуулахад дараах үйл ажиллагааны чиглэлийг хэрэгжүүлнэ.

/Үйл ажиллагааны 5 чиглэл, 9 арга хэмжээ/

3. Агаар, орчны бохирдлын эх үүсвэрийг багасгаж, бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулах

зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

/Үйл ажиллагааны 5 чиглэл, 6 арга хэмжээ/

4. Орчны бохирдлыг бууруулахад иргэд, олон нийтийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, эрүүл

амьдрах зөв дадлыг төлөвшүүлэх, орчны чанарын хяналт-шинжилгээний чадавхыг бэхжүүлэн судалгаа,

шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэх зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

/Үйл ажиллагааны 5 чиглэл, 7 арга хэмжээ/

НИИТ: 4 зорилт, 24 үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу, 42 арга хэмжээ



Хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хүрээнд 

авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд: 

Эвдэрсэн газрын 
тооллого 

судалгаа болон 
бусад судалгаа

/Мэргэжлийн 
байгууллага, 

Төрийн болон 
ТББ/

Агаар 
бохирдуулагч эх 

үүсвэрийн 
нэгдсэн тооллого 

болон Сүмбэр 
сумын агаарын 

чанарыг 
сайжруулах бүс 

тогтоох ажил

Холбогдох 
байгууллагуудаас 

дэд хөтөлбөрт 
тусгах 

шаардлагатай 
арга хэмжээ, 

санал 

Ажлын хэсгийн 
хурал

Хөтөлбөрийн 
талаар 

танилцуулж 
хэлэлцүүлэх 

ажил



Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн тооллого зохион байгуулж, Сүмбэр сумын

агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоосноор

• Агаар орчны чанарыг сайжруулах бүсийн өрхүүдийг

шөнийн цахилгаан эрчим хүчний тарифын

хөнгөлөлтөнд хамруулах боломж нөхцөлийг

бүрдүүлэх

• Байгальд ээлтэй, үр ашигтай дэвшилтэд технологи,

инноваци нэвтрүүлсэн жишиг төсөл хэрэгжүүлэх

боломжийг судлана. Төсөл хөтөлбөрийг туршиж

хэрэгжүүлсэн байна.

• Цахилгааны тарифыг ялгавартайгаар тогтоосноор

галлагааны цагийн тоо бууруулсан байна.

• Иргэд, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгальд

ээлтэй, агаар, орчны бохирдол болон дулааны

алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний хэмнэлттэй

бүтээгдэхүүн, цахилгаан халаагуур худалдан авахад

дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулах



Нийтийн эзэмшлийн бүс болон гудамжнаас авсан хөрсний дээжүүд нь нян судлалын шинжилгээний

үзүүлэлтээр их, дунд эрсдэлтэй ангилалд хамрагдаж, мөн айл өрхийн бие засах газрын дийлэнхи хувь нь

стандартын шаардлага хангадаггүй, бохир усны цооноггүйгээс гудамжинд угаадас асгадаг, мөн Сүмбэр сумын

1 дүгээр баг, ТЗ-ын айл өрхийн нийтийн бие засах газар, бохир усны нүх, хог хаягдлын түр цэгүүд нь стандарт,

эрүүл ахуйн шаардлагад нийцээгүй, ил задгай хог хаягдал хаядаг зэрэг нь нөлөөлж хөрсний өөрөө цэвэрших

чадвар алдагдаж байгаагаас шалтгаалж гэр хороолол, нийтийн байр орчны хөрсний ариун цэврийн түвшин

муу, иргэдийн дунд халдварт өвчин гарах эрсдэл өндөр байгааг харуулж байна.

Хөрсний бохирдол: Мэргэжлийн хяналтын газраас жил бүр Сүмбэр сумын 6

цэгт хөрсний шинжилгээг авдаг бөгөөд тус хөрсний дээжинд хийсэн нян

судлалын шинжилгээний 3 жилийн дүнг стандарттай харьцуулан гэдэсний

савханцрын таньцаар үнэлгээ өгөхөд 2015 онд 33% нь их, дунд бохирдолттой

байсан бол 2016 онд 60% нь их, дунд бохирдолттой, 2017 онд 84% нь их, дунд

бохирдолттой ангилалд хамаарч байна.





Усан орчин болон бусад хүчин зүйлийн бохирдол: Хүн амын усан хангамжийн эх үүсвэрт

төвлөрсөн болон хэсгийн усан хангамж, гүний худаг, ус түгээх цэг хамаардаг. Өнөөгийн байдлаар

төвлөрсөн бус эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг хуульд заасан хэмжээгээр

тогтоогоогүй, 40% нь худгийн эргэн тойрон 50м газарт ямар нэгэн бохирдуулагч эх үүсвэртэй байна.

Төвлөрсөн ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдалд шинжилгээ хийхэд химийн лабораторийн

дүнгээс үзэхэд 2 гүний худгийн усны хлоридын агууламж 1,3 дахин их, 3 эх үүсвэр магнийн

агууламжаар стандартын шаардлага хангахгүй дүнтэй гарч байсан байна.

Аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь механик цэвэрлэгээ бүрэн хийгддэггүй,

халдваргүйжүүлэлт хийдэггүй, сумдын бохир ус зайлуулах цэгүүд нь эрүүл ахуйн шаардлага

хангахгүй, цэвэрлэх байгууламжгүй байгаа нь усны бохирдлын гол эх үүсвэр болж эрсдэлийг

дагуулж байна.





Уул уурхайн
22%

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
олборлолт, автозам бүтээн 

байгуулалтын улмаас 
8%

Барилгын туурь хог хаягдалтай талбай
29%

Хур хог хаягдалтай талбай
10% Ухмал, суваг шуудуу, нүх

1%

Овоолго шороо
21%

Мазутаар бохирлогдсон талбай
1%

Бохир усны хаягдлын сан
4%

Төвлөрсөн хогийн цэг
3%

Оршуулгын талбай
1%

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙТ ЭВДЭРСЭН ГАЗАР
/АНГИЛСАН ТӨРӨЛ, ГА ХУВИАР/

Уул уурхайн

Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал олборлолт, автозам 
бүтээн байгуулалтын улмаас 

Барилгын туурь хог хаягдалтай 
талбай

Хур хог хаягдалтай талбай

Ухмал, суваг шуудуу, нүх

Овоолго шороо

Мазутаар бохирлогдсон талбай

Бохир усны хаягдлын сан

Төвлөрсөн хогийн цэг

Оршуулгын талбай



Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн ашиглалт болон хүний бусад буруутай үйл ажиллагааны улмаас

үүдэлтэйгээр үүссэн хур болон туурь хог хаягдлаар бохирлогдож эвдэрсэн, нөхөн сэргээлт хийгдээгүй орхигдсон газрын судалгааг

нарийвчлан гаргах, байгаль орчны мэдээллийн санг баяжуулах, бүртгэлжүүлэх тооллого зохион байгуулах ажлын хэсгийг

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/200 дугаар захирамжаар томилсон.

Зарцуулсан төсөв: 636900 төгрөг

Орон нутгийн Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал





PM<10mm – Том

PM<2.5mm – Нарийн

PM<1mm – Хэт нарийн

Medgadget .com

Агаарын бохирдол ба эрүүл мэнд

• Зүрхний өвчин 

• Цус харвалт

• Уушигны бөглөрөлт архаг өвчнүүд

Хүүхдийн хатгалгаа

• Уушигны хавдар

• Нүдний болор цайх

• Жирэмсний хортой үр дагаврууд

• Танин мэдэхүйн хөгжил

• Сүрьеэ

• Чихрийн шижин



ХОГ ШОРОО, ХӨРСНИЙ 

БОХИРДОЛ

Халаалтын зуух, 

Үйлдвэр, ААНБ,

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛГЭР ХОРООЛОЛ, 

УУРЫН ЗУУХ

80%
10%

6%

4%

218,665  айл өрх

3000 орчим нам даралтын 

зуух

Агаарын бохирдол үүсгэгчид



• Орон нутгийн нэгдсэн бодлого зохицуулалтыг бий болгосон дэд хөтөлбөртэй

болох

• Орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр шинээр гарсан хууль тогтоомжийн

хэрэгжилтийг ханган ажиллах

• Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангасан хот, суурин газрыг

төлөвлөж, дэд бүтцийн байгууламжийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн агаар,

орчныг бохирдуулагч эх үүсвэрийг багасгах, орчны эрүүл мэндийг сайжруулахад

чиглэсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, салбар хоорондын зохицуулалт хамтын

ажиллагааг сайжруулах замаар хүн амыг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж,

амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх

Говьсүмбэр аймгийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд

ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ:



№ Зохион байгуулагдах арга хэмжээ Зарцуулагдах төсөв

1

Аймгийн төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагааг дэмжиж, ландфилл 

технологийн дагуу хог хаягдлыг булшлах  
3.0

2

Хөрс бохирдуулагч жорлонгийн тоог үе шаттайгаар бууруулах зорилгоор

“Жорлонгоо өөрчилье” аяныг сумдад зохион байгуулж дүгнэх 15.0

3

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, нийгмийн сүлжээг ашиглан олон

нийтэд болон зорилтот бүлэгт чиглэсэн сургалт сурталчилгаа нөлөөллийн арга

хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ

3.0

4
Хот, суурин газрын агаар, орчны чанарын чиглэлд ажиллаж байгаа ажилтнуудыг

чадавхижуулах, сургалтанд хамруулах, туршлага судлах
1.5

5

Олон нийтийн хяналтыг сайжруулж зөвшөөрөлгүй цэгт хог хаягдал хаясан тухай

баталгаатай мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгох, олон нийтийн байцаагч

идэвхитэнг урамшуулах зардал
5.0

6

Орон нутагт хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин боловсруулах, бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэх, чиглэлээр тогтвортой ажлын байр бий болгож байгаа иргэн аж

ахуйн нэгж байгууллагийн төслийг сонгон шалгаруулж дэмжлэг үзүүлэх 30.0

7 Нийт зарцуулах төсөв 57.500.000

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийн

2019 оны төсвөөс санхүүжих зардал



“Агаар, орчны бохирдлыг 

бууруулах аймгийн дэд 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г 

тууштай хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай байна.  

Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа.


















