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ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН 
АСУУДАЛ: 
АГААРЫН БОХИРДOЛ 

Монгол Улсад тогтвортой хөгжлийг цогцлооход тулгарч 
буй хөгжлийн олон тулгамдсан асуудлыг салбар дундын 
уялдаа, зохицуулалт, олон талын оролцоо, хамтын 
ажиллагаанд тулгуурлан шийдвэрлэх боломж байгаа 
талаар өдгөө хөгжлийн нэн тулгамдсан асуудал болох 
“агаарын бохирдол”-ын жишээн дээр авч үзсэн. Агаарын 
бохирдлын асуудал нь иргэд, олон нийт, шийдвэр гаргагчдын 
өдөр тутмын хэлэлцүүлгийн гол сэдэв болоод байна. Монгол 
Улс нь 2018 оны байдлаар агаарын гадаад орчны хамгийн их 
бохирдолтой дэлхийн 73 улсаас зургадугаарт, Улаанбаатар хот 
судалгаанд хамрагдсан дэлхийн 62 нийслэл хотоос тавдугаарт 
(PM2.5-58.3μg/m3) буюу хүн амын зүрх, амьсгалын замын 
эрхтэнд хортой нөлөөтэй бохирдолтой хотын ангилалд орсон 
байна.  Агаарын температур өвөлдөө цельсийн -40 градус хүртэл 
хүйтэрдэг, халаалт шаардах хугацаа 8 сар гаруй хугацаагаар 
үргэлжилдэг нь эрчим хүчний нэмэлт эрэлт хэрэгцээг бий 
болгож байна.
Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээ. Монгол Улс агаарын бохирдлыг бууруулахад 
чиглэсэн бодлогын болон зохицуулалтын хэд хэдэн арга хэмжээ 
авсан. Тухайлбал, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор 
2010 оноос гэр хорооллын айл өрхийг сайжруулсан зуух, 
түлшээр хангах, эрчим хүчний хэмнэлт, эрчим хүчний татаас, 
барилга, барилгын стандартыг сайжруулах, ногоон хөгжил, 
цэвэр технологийг нэвтрүүлэх, хотын гэр хорооллыг дахин 
төлөвлөх чиглэлээр салбар бүрийн хүрээнд олон хөтөлбөр, 
төслийг хэрэгжүүлж ирсэн. Эдгээр арга хэмжээний дүнд 2012 
онд тоосонцрын (PM10) 24 цагийн дундаж агууламж нь 836 
мкг/м3 (хамгийн дээд хэмжээнд 2012 оны 1-р сард хүрсэн)-ээс 
220 мкг/м3 болж буурсан боловч энэ нь үндэсний болон ДЭМБ-
ын стандарт үзүүлэлтээс давсан хэвээр байна. 
Монгол Улсад агаарын бохирдлыг тогтвортой хөгжлийн эдийн 
засаг, нийгэм, байгаль орчны гурван тулгуур асуудлын хүрээнд 

системтэйгээр авч үзэх, нөгөө талаас ядуурал, орлого, ажлын 
байр, эрүүл мэнд, ус, эрчим хүч, дэд бүтэц, хотын хөгжил, 
тогтвортой зохистой хэрэглээ, үйлдвэрлэл, уур амьсгал, ус, газар, 
засаглал зэрэг зорилтууд бүгд агаарын бохирдлыг бууруулахад 
хамааралтай тул эдгээрийг өөр хооронд нь харилцан уялдуулан 
авч үзэж, бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь хангалтгүй 
байна. Энэхүү бүлэгт систем шинжилгээг ашиглан 
 (i) үндсэн хүчин зүйлийн нөлөөлөл, 
                        шалтгааныг тодорхойлох; 
 (ii) хүнд үзүүлж буй сөрөг үр нөлөөг тодорхойлж, 
                         дунд болон урт хугацааны явцад түүнийг 
                          өөрчлөх хөшүүргийг бий болгох;
 (iii) өнөөг хүртэл авч хэрэгжүүлсэн гол             
                          алхмуудыг судлах; 
 (iv) тулгарч буй саад бэрхшээлийг тодорхойлсон.
Агаарын бохирдол нь гэр хорооллын галлагаанаас үүсэх утаа, 
тээврийн хэрэгслийн яндангийн утаа зэрэг шууд хүчин зүйлсээс 
шалтгаалан нэмэгдэж байна. Үүнд эдийн засаг, байгаль орчин 
болон нийгмийн шинжтэй суурь шалтгаанууд мөн нөлөөлж 
байна. Агаарын бохирдол нь хүний эрүүл мэнд, боловсрол, өрх 
гэр, байгууллага болон улсын орлого, зарлага, хэрэглээний хэв 
маяг, байгаль орчинд шууд болон дам байдлаар сөрөг нөлөө 
үзүүлж байна. Шууд нөлөөнөөс гарч болох аливаа сөрөг үр 
дагаврыг олж тогтоох нь цаашдын шийдэл, авах арга хэмжээг 
тодорхойлоход, талууд нэгдсэн зөвшилцөлд хүрэх явдлыг 
бэхжүүлэх юм. ҮСДИ-ийн агаарын бохирдлын бүлэгт хэрэглэсэн 
системийн шинжилгээний үр дүнд 
 (i)  бодлогын уялдаа холбоо сул 
 (ii) хэрэгжилт хангалтгүй;
 (iii) чадавхи сул; 
 (iv) олон нийтийн мэдлэг сул,    оролцоо оновчтой бус 
байгааг тодорхойлсон.
Агаарын бохирдлыг шийдвэрлэх богино
хугацааны бодлогын арга хэмжээг
дараах байдлаар тодорхойлж байна.
Үүнд:
 i. Бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн бодлогын 
                      арга хэмжээнд хяналт тавих 
                      оролцогч талуудын санаачилгыг бий болгох;
 ii. Агаарын бохирдлын үзүүлж буй нөлөөлөлд 
                       дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг сайжруулах, 
                       нөлөөг бууруулах, түүнээс зайлсхийх үр
                       дүнтэй шийдлийг гаргах
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 iii. Өрхүүдийн түүхий нүүрс болон хатуу хог хаягдал 
                         шатаах үйл ажиллагааг хязгаарлах;
 iv. Институцын чадавхийг бэхжүүлэх;
 v. Агаарын бохирдлын талаарх мэдээлэл сурталчилгааг
                      эрчимжүүлснээр олон нийтийн ойлголтыг
                      нэмэгдүүлэх зэрэг багтана.

Холбоо барих:
Үндэсний хөгжлийн газар 
Монгол Улс, Улаанбаатар хот 151610, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/1
Утас: (976) 51-263333
И-мэйл: info@nda.gov.mn
Вэб сайт: www.nda.gov.mn                       
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DEVELOPMENT CHALLENGE 
IN FOCUS: AIR POLLUTION

The Report features the issue of “Air pollution” as an 
example of a complex, multifaceted development 
challenge that would benefit from a comprehensive 
analysis through a sustainable development lens to 
develop effective solutions. There is growing consen-
sus that air pollution is a visible development challenge. In 
terms of outdoor pollution levels, Mongolia is ranked 6th out 
of 73 highly polluted countries and Ulaanbaatar was ranked 
5 out of 62 capital cities assessed on ambient air quality 
(PM2.5 concentration – 58.3μg/ m³), in 2018. During the 
long winter periods, on some days, temperatures drop as 
low as -40° Celsius, necessitating indoor heating of homes 
and other buildings for almost eight months a year, resulting 
in an increased demand for energy. 

National Efforts Undertaken to Reduce Air Pollution. 
Mongolia has taken several steps to counter air pollution 
through policy and regulations. For instance, since the 2010, 
the government has implemented many policies, programs 
and projects like supplying residents with improved stoves 
and fuel, discounted electricity and heating. The govern-
ment has also undertaken measures to strengthen construc-
tion standards, introduce clean technologies, and redevelop 
ger areas. During 2008-2016, Mongolia spent ₮ 260 billion 
(equivalent to $ 160 million) on air pollution reduction from 
external loans, $ 50 million from grants, and an additional 
₮ 156 billion allocated from the state budget as current and 
investment expenditures. In total, 550 billion was spent on 
air pollution reducing efforts.
However, issues related to air pollution needs to be inves-

tigated within the economic, social and environmental 
dimensions of sustainable development. So far, linkages 
of actions covering polices and targets for air pollution re-
duction have been narrowly considered. They have not been 
assessed in combination poverty, inequality, incomes, jobs, 
serious concerns for human health, energy, infrastructure, 
urban development, responsible production and consump-
tion, climate change, water, land and governance.
This chapter proposes a systemic approach that can: 
(i) present the underlying contributors – drivers and causes; 
(ii) pull together the adverse human impacts that could mo-
tivate change and remain on course for the medium to long 
run; 
(iii) examine the major steps taken so far; and (iv) identify 
specific bottlenecks. 

Direct drivers of air pollution includes coal burning by ger 
areas, vehicular emissions. All of these direct drivers are trig-
gered indirectly by economic, environmental and social fac-
tors. Similar to this, direct consequences of air pollution are 
felt on people’s health and education. Adverse impacts are 
also observed on state revenues, expenditures, consump-
tion behavior and the environment. Identifying the range of 
adverse consequences helps to build consensus among the 
stakeholders on the possible solutions and further actions. 
The systems approach developed in the process of the VNR 
report preparation has identified the following four catego-
ries of bottlenecks in tackling air-pollution: 
i. Weak policy coherence and coordination; 
ii. Poor policy implementation; 
iii. Insufficient capacities; and 
iv.  Lack of effective participation and knowledge  
among stakeholders.
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Direct Factors Direct Impact Indirect 
impact

Productivity

AIR 
POLLUTION

Stop raw coal burning

Expand capacity by upgrading power grids and sub-

stations

Involve more HHs in discounted nights tariffs

Implement ger area re-development programme

Support mortgage schemes

Reduce heat loss at private houses and old apartments, 

buildings

Expand housing for leasing and temporary occupation

Limit activities involving waste fire

Promote waste recycling

Promote technology and innovations 

Increase use of renewal energy

Prepare sustainable transport sector development plan

Remove from exploitation vehicles over age of 10 years

Demobilize outdated heating plants and connect with 

central system

Fix air purification equipment to some outdated heating 

plants, if needed build capacity of personnel to be 

employed in innovation activities

Implement city greening in accordance with 

environmental goals, targets

Develop satellite cities

Define new residential areas

Increase number of ECO vehicles

Develop long-term solutions for power supply

Interventions Interventions 

Fix indoor air pollution measurement 
equipment for schools and hospitals 
Ensue universal immunization by vaccine 
against respiratory diseases and flu
Introduce certifications and standards for 
products and measures to protect health

Cross Sectoral Interventions
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disease
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Contact address:
National Development Agency
United Nations Street 5/1
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Telephone: (976) 51-263333
Email: info@nda.gov.mn
Website: www.nda.gov.mn                                                                                           2

The following actions were identified as short-term air pol-
lution reducing actions:
• Create an initiative led by stakeholders to oversee policy 
actions on pollution reduction;
• Strengthen analytical approach to understanding the im-
pact of air pollution and mitigate its impacts and improve 
effective means avoidance;
• Restrict the households burning raw coal and solid waste;
• Strengthen institutional capacities;

• Increase public awareness by improving communications 
about air pollution.
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