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Агаарын бохирдлын бууруулахад: Агаарын бохирдлын бууруулахад: 

Дэлхийн банк, АХБ, МСС, ЁСББ, Жайка, Дэлхийн банк, АХБ, МСС, ЁСББ, Жайка, 
МУЗГ хамртан ажиллаж байна. МУЗГ хамртан ажиллаж байна. 

Бүгд хэрэгжилтийн шатанд байна.Бүгд хэрэгжилтийн шатанд байна.

УБЦАТ-Зорилго, зорилт

ДУНД ШАТНЫ 
ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТЫН
БОГИНО ДЭЭРХ ТӨСӨЛ, 

ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ОРУУЛАЛТЫН 
БЭЛТГЭЛИЙГ 

ХАНГАХ  

ХУГАЦААНД ҮР 
ДҮН ГАРГАХ  

ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 
ОРХИГДСОН ОРОН 

ЗАЙГ НӨХӨХ  

2

2



Асуудлуудыг эрэмбэлэхАсуудлуудыг эрэмбэлэх
Шаардагдах хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө
Судалгаа байгаа эсэх
Бодлогын баримт 
бичиг байгаа эсэх

Зуухаа солих уу?

Түлшээ сайжруулах 
уу??

Ногоон 
байгууламжийг 

нэмэгдүүлэх үү??? бичиг байгаа эсэхдүү үү

Цахилгааныг 
хэрэглэх үү??

Орон сууцаар

Автомашины 
шүүлтүүр??? Богино хугацаанд нэн 

яаралтай
Орон сууцаар 
хангах уу???

Дунд шатны арга 
хэжмээхэжмээ



Асуудал №1Асуудал №1
??Яагаад зуух солих гэж?Яагаад зуух солих гэж?

Бага зардлаарБага зардлаар 
том үр дүн

• Уламжлалт 
зуух

• Усан 
халаалттай PM2.5

Нийгмийн 
эмзэг хэсэгт

зуух
2.5

эмзэг хэсэгт 
чиглэгдэнэ• Цахилгаан 

станц
• Үнсэн санPM10 • Хотын 
шороон зам

PM10



Тоосонцрын хүний эрүүл мэнд, гэр бүлийн төсөвт нөлөөлөх 
нөлөөлөл

Нарийн тоосонцор PM 2.5 нь дараахь өвчлөлүүдийг үүсгэх эх үүсвэр болдог. 

Амьсгалын замын өвчний хам шинж 
Уушигны үйл ажиллагаа алдагдах 
Сурах, ажиллах чадвар буурах 

Амьсгал боогдох өвчин  д
Хэвийн бус төрөлт 
Архаг бронхит 

Зүрхний хэмнэл алдагдах
Түргэн тусламж байнга дуудах үр у дууд

Зүрхний хөнгөн хэлбэрийн шигдээс
Эмнэлэгт байнга үзүүлэх хэрэгцээ
Зүрх болон уушигны өвчтэй хүмүүс
цагаасаа өмнө нас барах үзэгдэлц р ү д



180 000 айл өрх180 000 айл өрх

МУЗГМУЗГ
Цэвэр агаарын Цэвэр агаарын Дэлхийн банкДэлхийн банкМянганыМянганы Ц р рЦ р р

сансан
40000 орчим40000 орчим

Дэлхийн банкДэлхийн банк
45000 орчим45000 орчим

Мянганы Мянганы 
сорилын сансорилын сан
100 000 орчим100 000 орчим рррр

100 % “ЦЭВЭР ЗУУХ”100 % “ЦЭВЭР ЗУУХ”



Асуудал№2Асуудал№2Асуудал №2Асуудал №2

Дотоодын зуух  Лабораторийг Д д уу
үйлдвэрлэгчдийг 
яах вэ?

р р
ажиллуулна.
5 сараас туршилт 

Байнга импортлох 
эхлэнэ.

уу? Зуухны цехээр 
дамжуулан 

Төсөл дуусахаар яах 
вэ?

дотоодыг 
үйлдвэрлэлийг 
дэмжинэдэмжинэ.



Асуудал№3Асуудал№3Асуудал №3Асуудал №3

Усан халаалттай  Эдгээрт хариу өгнө.
зуухны шалгуур 
үзүүлэлт, 

д р р у
Үр дүн ....... гарна

стандарт??
Ханан пийшинд 
тохирсон 

Ханан пийшинг 
тойрсон 
асуудлууд??

хувилбаруудыг 
гаргана. 

асуудлууд?? 
Дэлбэрэлт гэх мэт

Үр дүн..... 9 сард



Асуудал№4Асуудал№4Асуудал №4Асуудал №4

Ногоон  ТЭЗҮ бэлэн болно.
байгууламжийн 
дутмаг байдал,

11 сард эхний үр 
дүнг тайлагнана.

Яагаад????

ТЭЗҮ хийнэ.
Төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн 

й б й

ЭХЯ, НЗДТГ‐тай 
хамтарч ажиллана.

өнөөгийн байдал
Гэр хорооллын дэд 
б ??

Эхний үр дүн 11 
сард.

бүтэц??



Асуудал№5Асуудал№5Асуудал №5Асуудал №5
ТЭЦ‐үүдийн утаа Хэмжилт, туршилт 
Үнсэн сангийн 
дэгдэмхий тоосонцор
Цацраг идэвхит

хийгдэнэ
◦ Байгаль орчин/Цацраг 
идэвхиЦацраг идэвхит 

байдал???? ◦ Үр дүн: 12 сард

О б йБоломжийн өртөгэй 
орон сууцны стратеги 
10 20 жилийн алсын

Орлого багатай иргэд 
яах вэ?
◦ Түрээсийн орон сууцны ‐10‐20 жилийн алсын 

хараа
үр р ууц
асуудлууд

◦ Нийгмийн эмзэг бүлэг 
яах вэ?



Асуудал№6Асуудал№6Асуудал №6Асуудал №6

10‐20 жилийн 

Боломжийн өртөгэй 

алсын хараатай
◦ УБ хотын стратегир

орон сууцны 
стратеги

◦ Үндэсний стратеги
◦ Эмзэг бүлгийнхэнд зо

УБ хот+ 1 аймаг

Эхний үр дүн: 12 
сард 



Асуудал№7Асуудал№7Асуудал №7Асуудал №7
Төсөл хөтөлбөрүүд  НЗДТГ‐т үнэлгээний 
уялдаж байна уу?
Мэдээллийн нэгдсэн 
сан байна уу?

Д ү
хороо байгуулсан
2 зохицуулагч 

сан байна уу?
Хөрөнгийн зөв 
зарцуулалт‐зөв 

байнга ажиллуулж 
байна.

шийдвэр



Асуудал№8Асуудал№8Асуудал №8Асуудал №8
Хэмжилт зөв байх Агаарын чанарын 
Сүүлийн үеийн багаж 
тоног төхөөрөмжтэй 
байх

р р
албанд тоног 
төхөөрөмж 

байх
Мэргэжилтнүүд 
чадварлаг байх

нийлүүлнэ.
Ажилтнуудыг 

Бууралтыг зөв тогтоох чадавхижуулна.



УБЦАТУБЦАТ--Оролцогч талуудОролцогч талууд

Дараахи байгууллагуудтай хамтарч ажиллана
НЗДТГ◦ НЗДТГ

◦ Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо
◦ Цэвэр агаарын сан
◦ Эрчим хүчний яам-стратеги, бодлого, 

төлөвлөлтийн газар
◦ Нийслэлийн агаарын чанарын албаНийслэлийн агаарын чанарын алба
◦ Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд-

ШУТИС
◦ Дотоодын зуух үйлдвэрлэгчид◦ Дотоодын зуух үйлдвэрлэгчид
◦ Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд
◦ Бусад төсөл хөтөлбөрүүд- МСС, Жайка, AХБ, 

ЁСББЁСББ 



УБЦАТУБЦАТУБЦАТУБЦАТ--хэрэгжих хугацаахэрэгжих хугацаа

ДуусахЭхлэх
20172013



УБЦАТУБЦАТ--Гарах үр дүнГарах үр дүнЦЦ р үр дүр үр дү
• Хорт утаа буурна: 

• Өвчлөл буурна

• Өрхийн төсөв

• Ядуурал

• Дунд болон урт хугацаанд:

• Хаана, хэдийг, хэзээ зарцуулах

• 10-20 жилийн алсын хараа –стратеги 

• Зохицуулалт, уялдаа холбоо

• Нэг тоо

• Нэгдсэн мэдээллийн сан

• Зөв шийдвэр



УБЦАТУБЦАТ--Зуухыг солих механизм, гинжин холбооЗуухыг солих механизм, гинжин холбоо



Иргэдийн оролцоог дэмжих Иргэдийн оролцоог дэмжих төсөлтөсөл

ЙДЭЛХИЙН
БАНК

НЗДТГИРГЭД,
ОЛОН НИЙТ

ЯНХСУБЦАТ



ЗОРИЛГОЗОРИЛГО
Гэр хорооллын иргэд орчноо тохижуулах 

төлөвлөгөө гаргах бүтээн байгуулах ажилд гартөлөвлөгөө гаргах, бүтээн байгуулах ажилд гар 
бие оролцох замаар орлогоо нэмэгдүүлэх

Иргэдийн оролцоог Бичил дэд бүтцийгИргэдийн оролцоог 
дэмжих, бэхжүүлэх

Бичил дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх



48 ИДЭВХИЖҮҮЛЭГЧ 

1500 иргэд 60 БҮЛЭГ

5 ХОЛБОО





ГЭР ХОРООЛЛЫН ДЭД БҮТЭЦ

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН 
ТӨЛӨВЛӨЛТ

ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
СУДАЛГАА

ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДҮҮРГИЙН 
ТӨЛӨВЛӨЛТ

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Ус зайлуулах суваг

Я

Авто зам

Ү йЯвган зам

Иргэдийн хөгжлийн танхим

Тоглоомын талбай

Үерийн далан

Явган гүүр

Гүний худаг гаргахТоглоомын талбай

Нийтийн бие засах газар

Гүний худаг гаргах

City toilet



ГОЛ ҮР ДҮН ГОЛ ҮР ДҮН ДД

60 БҮЛЭГ, 5 
ХОЛБОО 152 ДЭД БҮТЦИЙГ

1432 ӨРХИЙН 
ОРЛОГОХОЛБОО 

БАЙГУУЛАГДАЖ
152 ДЭД БҮТЦИЙГ 

БАРЬЖ
ОРЛОГО 

НЭМЭГДСЭН.



“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН “ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН 
МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХМЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ””МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХМЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ

ТӨСӨЛТӨСӨЛ --TF011184TF011184

Төслийн зорилго:
Улаанбаатар хотын иргэдийг үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор үерийн эрсдэлийн менежментийн 2023 оныг хүртэлхзорилгоор үерийн эрсдэлийн менежментийн 2023 оныг хүртэлх
стратегийг боловсруулж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг
нийлүүлэхэд оршино.

Санхүүжилт: Дэлхийн банк/Японы засгийн газар
Бодлого хүний нөөцийг хөгжүүлэх сан
Буцалтгүй тусламж
Нийт: 1.365 сая ам.доллар

Хэрэгжих хугацаа: 2013-2014



Төслөөр хийх ажлуудТөслөөр хийх ажлуудТөслөөр хийх ажлуудТөслөөр хийх ажлууд
Үерийн эрсдэлийн менежментийн 2023Үерийн эрсдэлийн менежментийн 2023 

он хүртэл стратеги боловсруулах

Үерийн эрсдэлийн нарийвчилсан

Г й д й

Үерийн эрсдэлийн нарийвчилсан 
үнэлгээ, үерт өртөмтгий газрын  

зураглал хийх

Газарзүйн мэдээллийн систем
Үерийн газарзүйн мэдээллийн систем 

боловсруулах

Онцгой нөхцөлд хэрэглэх тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэх

Зөөврийн насосБоловсон хүчнийг чадавхижуулах



Хэрэгжилтийн явцХэрэгжилтийн явцХэрэгжилтийн явцХэрэгжилтийн явц
Төслийг удирдах хороог ЗД-ын

б йзахирамжаар байгуулсан
“УБ хотын Үерийн эрсдэлийн
нарийвчилсан үнэлгээ хийх үерийннарийвчилсан үнэлгээ хийх, үерийн
эрсдэлийн менежментийн стратеги
боловсруулах” зөвлөхийн үйлчилгээний
тендер зарлагдсан бөгөөд үнэлгээнийтендер зарлагдсан бөгөөд үнэлгээний
шатандаа явагдаж байна.
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, ИБХ,Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, ИБХ,
Усны барилга байгууламж компаниудад
шаардагдах тоног төхөөрөмжийг гаргаад
байнабайна.



Төслийн хамтрагчидТөслийн хамтрагчид
Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба – Ерөнхий удирдлага
НЗАА-ны Инженерийн байгууламжийн хэлтэс – Зөвлөх багийгНЗАА ны Инженерийн байгууламжийн хэлтэс Зөвлөх багийг 
бодлогоор хангах, шаардагдах мэдээллүүдийг өгөх
Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний  газар - Газарзүйн 
мэдээллийн систем байгуулахад өнөөгийн бодлого, үйлмэдээллийн систем байгуулахад өнөөгийн бодлого, үйл 
ажиллагаатай уялдуулах
Нийслэлийн онцгой байдлын газар – Төслийг үйл ажиллагааг 
хянах мэргэжлийн зөвлөгөө өгөххянах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх
Ус, цаг уурын хүрээлэн –Үерийн талаархи олон жилийн 
мэдээллийн санг цуглуулахад туслах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх
Төслийг удирдах нэгж Төслийг хэрэгжүүлэхТөслийг удирдах нэгж – Төслийг хэрэгжүүлэх



ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮНХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮНХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮНХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН
10 жилийн стратеги
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнүүд
Үерт өртөмтгий газруудын зураглал
Үерийн нэгдсэн мэдээллийн бааз-GIS 
систем
Өнөөгийн байдлын үнэлгээ
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж
Чадавхижсан боловсон хүчин



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД АНХААРАЛ ТАВЬСАНД ДД
БАЯРЛАЛААБАЯРЛАЛАА


