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Улаанбаатар хотын Цэвэр агаарын санаачлага төслийн 2-р үе 
 
Улаанбаатар хотын гэр хороололд уламжлалт зууханд чанар муутай нүүрс түлэх нь 
ялангуяа өвлийн саруудад хотын агаарын бохирдлын томоохон шалтгаан болдог. 
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын доройтол нь хотын оршин суугчдын эрүүл мэнд 
цаашлаад улс орны эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байна. Иймд уламжлалт зуухыг 
утаа бага ялгаруулдаг зуухаар солих, түүхий нүүрсийг боловсруулсан, нүүрсэн 
суурьтай, утаа бага ялгаруулдаг, илүү хэмнэлттэй түлшээр солих нь тус Улаанбаатар 
хотод тулгамдаад байгаа агаарын бохирдлын асуудлын нэлээд хэсгийг богино 
хугацаанд шийдвэрлэх үр дүнтэй арга хэмжээний нэг гэж  үзэх болсон. Боловсруулсан 
түлшний найдвартай хангалт, түлш, зуухыг хослуулах, тэдгээрийг дэмжсэн орчин, 
стандартуудыг гаргах нь уг арга хэмжээг үр дүнтэй явуулахад зайлшгүй шаардлагатай. 
Засгийн газар орлуулах түлшний үйл ажиллагааны тодорхой хэсэгт дэмжлэг 
үзүүлэхийг Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ)-наас хүссэн юм.  ЕСБХБ 
нь Засгийн газартай 2008 оны 9-р сараас түүхий нүүрсийг боловсруулсан түлшээр 
орлуулах төлөвлөгөөг боловсруулахаар хамтран ажиллаж эхэлсэн. Уг төлөвлөгөөний 
гол хэсгүүдийг 2009 оны 6-р сард Засгийн газраар батлуулахаар өргөн барьсан Түлш 
орлуулах үйл ажиллагааны ерөнхий хүрээнд тусгасан. Засгийн газар Үйл ажиллагааны 
хүрээ баримт бичгийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг зарчмын хувьд баталж, 2010 оны 6-р 
сард Монгол улсын их хурал Агаарын багц хуулиудыг баталсаны дараа тус банк 
төслийн II үеийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр болж Үйл ажиллагааны ерөнхий хүрээ 
баримт бичгийн гол хэсгүүдийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх 
Зөвлөхүүдийг шалгаруулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Зөвлөхүүд нь Үйл ажиллагааны ерөнхий 
хүрээний холбогдох хэсгүүдийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газарт хууль эрх зүй, эдийн 
засаг, техникийн болон чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр шаардлагатай бүхий л тусламж 
дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Энэхүү баримт бичгийг дээр нэр заасан төслийн 

зорилгын хүрээнд, зөвхөн эрх бүхий талуудад зориулан 

гаргасан болно. Өөр зорилгоор ашиглаж үл болно.  

 

Энэхүү баримт бичгийг ашиглах эрх  бүхий талуудаас 

бусад этгээдүүд өөр зорилгоор ашигласнаас үүдэн 

гарсан үр дагавар, бусад талуудаас нийлүүлсэн 

мэдээллийн алдаа мадаг, орхигдсон зүйлсийн талаар 

манай тал ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. 

Энэхүү баримт бичиг нь нууц мэдээлэл агуулсан оюуны 

өмчийн бүтээл болно. Бидний болон энэ баримтыг 

бэлтгэсэн талын зөвшөөрөлгүйгээр бусад талуудад 

үзүүлэхийг хориглоно. 
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Хураангуй 

Төслийн ажлын даалгаврын 3.5.9, 3.5.10, 3.5.11-ийн хүрээнд төсөл агаарын 
чанарын хяналт, шинжилгээний асуудалд анхаарлаа хандуулан боловсруулсан 
түлшний шинжилгээ явуулах, холбогдох талуудын мэдлэг, чадавхийг дээшлүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилготой ажиллаж ирлээ. Түүнчлэн 3.5.1-5 болон 3.5.8-ын 
хүрээнд өмнө хийгдсэн сургалтын үйл ажиллагаа нь боловсруулсан түлшний 
туршилт, хяналт шинжилгээ, лабораторийн шинжилгээ, техникийн асуудлаар 
оролцогч байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн. Харин энэ удаагийн 
сургалт агаарын чанарын хяналт шинжилгээ, ялангуяа утаан дахь бохирдуулагч 
бодисын шинжилгээ, боловсруулсан түлшний шинжилгээний ерөнхий асуудлуудад 
чиглэв.   

Сүүлийн үед Монгол орон түүний дотор нийслэл хотын утааны хяналт 
шинжилгээний байгууламж нэлээд сайжирч байна. Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны 
дэмжлэгтэй ердийн галлагаатай зуух болон түлшнээс ялгарах утааны шинжилгээ 
явуулдаг лаборатори шинээр байгуулсан. Уг лаборатори нь Уул уурхайн хүрээлэн 
дээр байрладаг. Энэ лаборатори нь Улаанбаатар хотын захиргааны мэдэлд байгаа 
бөгөөд түүний үйл ажиллагааг Монгол Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн их 
сургууль хариуцан явуулж байна. Хяналт шинжилгээ явуулах шинэ журмыг 
боловсруулсан. Нийслэлийн агаарын чанарын алба (НАЧА)-нд ЖАЙКА олон улсын 
байгууллага агаарын чанарын хяналт шинжилгээний чиглэлээр дэмжлэг үзүүлж, 
Улаанбаатар хотын Яармагийн орчимд агаар дахь утааны ялгарлыг хэмжих цэг 
шинээр байгуулсан. Сүүлийн жилүүдэд Агаарын чанарын мэргэжлийн алба (АЧМА) 
агаарын чанарын хяналт шинжилгээний станциудаа өргөтгөснөөс гадна иргэд олон 
нийтэд агаарын чанарын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.   

Сургалт нь оролцогч байгууллагуудын мэргэжилтний агаарын чанарын хяналт 
шинжилгээ, боловсруулсан түлшний шинжилгээний талаарх мэдлэг, ойлголтыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн. Түүнчлэн сургалт нь оролцогч байгууллагуудын төлөөлөлд 
агаарт ялгарах утаа, хийн хэмжилт хийдэг аргуудын талаар нэгдсэн ойлголт 
мэдээлэл өгөх, Монгол оронд агаарын чанар ба утаа, хийн ялгарлын хяналт 
шинжилгээний тогтолцоог боловсронгуй болгох цаашдын хэрэгцээ шаардлагын 
асуудлыг авч үзэхийг зорьсон. Одоогоор агаарын чанарын хяналт, шинжилгээ 
явуулах өнөөгийн чадавхиа бүрэн ашиглах, төрөл бүрийн түлш-зуухыг хослуулан 
ялгарлын хэмжээг тогтоох нарийвчилсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, гэр хорооллын 
утааны ялгарлаас агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох хяналт, 
мониторингийн тогтолцоог бүрдүүлэхэд нэн тэргүүний анхаарлаа хандуулж байна.    

 
 
 



6 
 

1 Оршил 

 

Энэ сургалт нь төслөөс урьд нь хийсэн боловсруулсан түлшний шинжилгээ, үнэлгээ 
тэдгээртэй холбоотой холбогдох талуудад зохион байгуулсан сургалт багц үйл 
ажиллагааны нэг хэсэг юм. Өмнөх сургалтаар Монгол улсад боловсруулсан 
түлшний үйлдвэрлэлийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг бий болгох, боловсруулсан 
түлш, түүхий нүүрсний асуудал, лабораторийн шинжилгээ, боловсруулсан түлшний 
стандартыг сайжруулах асуудлуудыг хэлэлцсэн.    

Албан даалгаврын 3.5.9, 3.5.10, 3.5.11-д заасан үйл ажиллагаа нь (1) хяналт 
шинжилгээний нэгжийн ажилтнуудад боловсруулсан түлшний чанарыг тогтоох 
хяналт шинжилгээ явуулах, шинжилгээний үр дүнд үндэслэн тайлан гаргахад 
туслах ба чиглүүлэх; (2) дээр дурьдсан журамд үндэслэн хяналт шинжилгээний 
нэгжийн ажилтнуудад боловсруулсан түлшийг хянан баталгаажуулахад туслах, 
чиглүүлэх; (3) гэр хорооллын агаарын чанарт хяналт явуулахад нэгжийн 
ажилтнуудад тусалж чиглүүлэх юм. Өмнөх үйл ажиллагааны хүрээнд 
боловсруулсан түлшний ерөнхий шинжилгээг ялгарлын шинжилгээ, агаарын чанарт 
үзүүлэх нөлөөллөөс бусад шинжилгээг хамруулан явуулсан. Иймд төслөөс 
хамтрагч байгууллагуудтай хэлэлцэн энэ удаагийн сургалтыг боловсруулсан 
түлшний ялгарал, агаарын чанарын хяналт шинжилгээнд чиглүүлэн явуулахаар 
болсон.  

Төсөл сургалтыг үндэсний хэмжээнд агаарын чанарт хяналт шинжилгээ хийдэг 
АЧМА-тай хамтран зохион байгуулав. Сургалтын хоѐрдугаар хэсэгт оролцогчид 
АХБ-ны дэмжлэгтэй дахин сэргээн ажиллуулж буй хяналт шинжилгээний 
лабораторитой танилцлаа.   
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2 Сургалт  

2.1 Хөтөлбөр 

 
Сургалтанд агаарын чанарыг сайжруулах үндэсний ба орон нутгийн бодлого боловсруулах, 
агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний холбогдох хууль, журмыг хэрэгжүүлэхэд оролцдог 
төрийн байгууллагуудын ажилтнууд оролцлоо.   
 
Сургалт хоѐр хэсгээс бүрдсэн.  Эхний буюу танхимын сургалтын хэсгийг АЧМА-тай хамтран 
Монгол улсын үндэсний агаарын чанарын хяналт шинжилгээний тогтолцооны ерөнхий 
тойм, агаарын чанарын хяналт шинжилгээ явуулдаг аргууд, ашигладаг тоног төхөөрөмжийн 
талаар танилцууллаа. Танхимын сургалтын дараа оролцогчид агаарын чанарын суурин 
болон хөдөлгөөнт станц, Байгаль орчны хяналт шинжилгээний төв лаботаритай танилцав.  
 
Сургалтын хоѐрдугаар хэсэгт оролцогчид Уул уурхайн хүрээлэн дээр шинээр байгуулсан 
лабораторитой танилцав. Уг лаборатори нь боловсруулсан түлш, сайжруулсан зуухны 
ашиглалтаас гарах утаа, хийн агууламжийг тогтоож хяналт шинжилгээ хийх хүчин чадалтай 
лаборатори юм. Лабораторийн хэмжилтийн арга, хяналт шинжилгээг хэрхэн явуулдаг 
талаар олон улсын мэргэжилтэн Криспин Пембертон-Пиготт танилцуулав.    
 
Сургалтын үеэр оролцогчид агаарын чанарын мониторингийн өнөөгийн тогтолцооны 
ойлголт болон боловсруулсан түлшний хөтөлбөртэй холбогдуулан хяналт шинжилгээг 
хэрхэн сайжруулах хэрэгтэй байгааг авч хэлэлцэв. 
 
 
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 
 
Агаарын чанарын мониторинг, хяналт шинжилгээ  
 

Огноо: 2013 оны 5-р сарын 24 
Газар: Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын хурлын танхим  
 

 Цаг Үйл ажиллагаа 

10:15 – 10:45 

 

10:45 – 11:15 

 

11:15 – 12:00  

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:30 

 

14:30 – 16:00 

“Монгол улсын агаарын чанарын мониторингийн 

өнөөгийн тогтолцоо” – Ш. Нямдаваа (АЧМА)  

Агаарын чанарын мониторингийн станциуд, хэмжих 

аргууд – Ш. Нямдаваа (АЧМА) 

Хэлэлцүүлэг 

Өдрийн хоол 

Орчны хяналт шинжилгээний төв лаборатори, 

агаарын чанарын явуулын станцитай танилцах  

Уул уурхайн хүрээлэнгийн хяналт шинжилгээний 

лабораторитой танилцах (Криспин Пембертон-
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Пиготт)  

Хэлэлцүүлэг 

 

2.2 Оролцогчид 

Сургалтанд орчны шинжилгээ болон хүрээлэн буй орчны чанарыг сайжруулах чиг үүрэг 
бүхий үндэсний ба орон нутгийн төрийн байгууллагуудын 20 гаруй төлөөлөл оролцсон. 
Үүнд: Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо, АЧМА, НАЧА, Цаг уур, орчны 
шинжилгээний газрын Орчны шинжилгээ хэлтэс, Баянгол дүүргийн Агаарын чанарын нэгж, 
Байгаль орчны хяналт шинжилгээний төв лаборатори болон 10 аймгийн Орчны 
шинжилгээний орон нутгийн лабораторийн төлөөлөл сургалтанд оролцов.   

2.3 Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний үндэсний тогтолцоо 
ба хэмжилт явуулах аргууд   

Сүүлийн жилүүдэд АЧМА үндэсний агаарын чанарын хяналт шинжилгээний тогтолцоог 
аажмаар өргөжүүлэн хөгжүүлж байна. Уг алба нь агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 
36 станцитай, тэдгээрийн 11 (10 суурин, 1 явуулын) нь Улаанбаатар хотод, үлдсэн 25 нь 
аймгуудад байрладаг. Аймгуудын хяналт шинжилгээний станци 11 лаборатори, 14 
станциас бүрддэг. Улаанбаатарын 10 станцийн 6 нь автомат станци бөгөөд 15 минут 
тутамд хэмжилт хийж, гарсан мэдээллийг автоматаар нэгдсэн мэдээллийн санд 
дамжуулдаг. Үлдсэн 4 суурин станцийн хэмжилтийг өдөр бүр очиж авдаг. Хяналт 
шинжилгээний 6 станцид тоосонцорын агууламжийг хэмждэг ч тэдгээрийн зөвхөн нэг нь 
нарийн ширхэглэгт тоосонцор (PM2.5)-ыг хэмждэг.  
 
Агаар бохирдуулах эх үүсвэрт хяналт тавих аргачлалыг 2012 онд Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн сайдын A-208 тушаалаар баталсан. Агаарын бохирдлын хөдөлгөөнт болон 
суурин эх үүсвэрт нэгдсэн аргачлалын дагуу хяналт шинжилгээ хийх, тухайн хэрэглэж буй 
арга, багаж төхөөрөмжийн онцлогоос үл хамааран мөрдөгдөх нэгдсэн нэг зарчмыг 
нэвтрүүлэхэд уг аргачлалын зорилго оршино. 
 
Сургалтаар өнөөгийн ашиглаж байгаа хяналтын станци, тоног төхөөрөмжүүдээр агаарын 
чанарын хэмжилт хийдэг аргуудыг дэлгэрэнгүй танилцуулав. Түүнчлэн хэмжилт хийдэг 
аргууд, хэмжилтийн багаж, тоног төхөөрөмжийн тухай, мэдээний төрөл, мэдээг агаарын 
чанарыг сайжруулах бодлого боловсруулахад хэрхэн ашиглах, багаж төхөөрөмжийн 
хэвийн, зөв, тасралтгүй, удаан ажиллах нөхцлийг хангахад анхаарах зүйлс, хэмжлийн тухай 

Зураг 1: Танхимын сургалт  

үндсэн ойлголтууд, гарах алдааны төрөл, алдаанд хэрхэн хяналт тавих тухай, 
шинжилгээний лабораторийн итгэмжлэл, түүний ач холбогдлын талаар ойлголт өгөв.    



9 
 

 
 

2.4 Лабораторийн шинжилгээ  

 
Уул уурхайн хүрээлэнгийн лаборатори нь Сүхбаатар дүүргийн Дамбадаржаад байрладаг. 
Уг лабораторийг АХБ-ны дэмжлэгтэй анх 2011 онд байгуулсан. Гэвч уг лаборатори нь ямар 
байгууллагын өмчлөлд байх нь тодорхойгүй байсаар байгаад нэг хэсэгтээ татан буулгасан. 
Одоогоор уг лаборатори нь Улаанбаатар хотын захиргаанд харъяалагддаг ч түүний 
менежментийг Монгол Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль хариуцан явуулж 
байна.  Лабораторийг олон улсын стандартын дагуу байгуулсан бөгөөд одоогоор энэ жил 
бүрэн ажиллагаанд оруулахаар шаардлагатай зүйлсийг нэмж суурилуулж байна. Энэ 
лаборатори бүрэн ажиллагаанд орсноор түлш-зуухыг хослуулан утаа, хийн ялгарлын 
шинжилгээг явуулах боломжтой болно.  
 

 

2.5 Хэлэлцүүлэг ба зөвлөмж  

 
Монгол улсад агаарын чанарыг тодорхойлох, түлш, зуухнаас ялгарах утаа хийн 
агууламжийг хэмжих техникийн хүчин чадал нэмэгдэж байгаа тул сайжруулсан зуух, түлш, 
шүүлтүүр зэрэг агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор нэвтрүүлж байгаа 

Зураг 2: Орчны хяналт шинжилгээний явуулын станци, БО-ны хяналт шинжилгээний төв 

лабораторитой танилцав.  

Зураг 3: Оролцогчид Уул уурхайн хүрээлэнд байрлах лабораторитой танилцав.  
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бүтээгдэхүүнүүдийн нарийвчилсан шинжилгээг явуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломж 
бүрдэж байна. Одоогоор уг хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээгүй ч ийм хөтөлбөр агаарын 
бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний үр ашгийг дээшлүүлэхэд тусалж, Улаанбаатар хотын 
агаарын бохирдлыг бууруулж, улсын төсөвт хэдэн тэрбум төгрөгийг хэмнэх бололцоо 
олгоно. Ийм хөтөлбөрийг холбогдох газруудын ажилтнуудыг сургаж бэлтгэх, тэдний 
агаарын чанарын хяналт, шинжилгээ, хэмжилтийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаатай хослуулах хэрэгтэй. Түүнчлэн 
байгууллагуудын оролцоог өргөжүүлэх, хамтын ажиллагааг бий болгох зорилгоор Монгол 
улсад агаарын чанарын менежментийн тогтолцоог бүхэлд нь хянаж үзэх хэрэгтэй байна.   
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Хавсралт 1:Илтгэл, танилцуулга  

 



12 
 

 



13 
 

 



14 
 

 
  



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 
 
 



18 
 

  



19 
 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 

 
  



23 
 

 

Хавсралт 2: Нэмэлт тэмдэглэл  
 
 
Гэрээний нэр: Улаанбаатар хотын  Цэвэр агаарын санаачлага – II үе – 

Төслийн хяналт удирдлага 
 
Тайлангийн нэр:  Агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний сургалт  
 
Захиалагч:   Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам 
 
Захиалагчийн  
гэрээний дугаар:  C22384/EBSF-2009-09-117/01 
 
Захиалагчийн  
холбогдох мэдээлэл:   БОНХЯ,  

Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар 
Засгийн газрын байр II  
Нэгдсэн Үндэстний гудамж  5/2 
Улаанбаатар хот-210646 
Монгол улс 

 

Зөвлөх: Eвроконсалт Мотт Макдоналд 

Амстердамсевег 15, Арнхем 
Шуудангийн хайрцаг 441 
6800 AK Арнхем 
Нидерланд улс 

Утас:+31 (0) 26 357 7111, Факс: +31 (0) 26 357 7577 

И-мэйл:euroconsult@mottmac.nl,  

веб хуудас:www.euroconsult.nl 

 
 
Гэрээний менежер/  Каролин ла Чапелл 
Төслийн захирал:  И-мэйл:  caroline.lachapelle@mottmac.nl 
    
Багийн ахлагч/  Пиет де Вилдт 
Төслийн менежер:  И-мэйл: piet.wildt@mottmac.nl 
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