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БНСУ  Бүгд Найрамдах Солонгос Улс
БОНХАЖЯ Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын  
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ОРШИЛ

2012 онд Бразил Улсын Рио де жанейро хотноо хуралдсан Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын (НҮБ) чуулганаас “Бидний хүсч буй ирээдүй” 
баримт бичгийг баталж, тогтвортой хөгжилд хүрэх, ядуурлыг бууруулах 
арга зам бол ногоон эдийн засаг юм хэмээн тусгасан.  

Өнөөдөр хүн төрөлхтөн байгаль, экологийн урьдчилан таамаглаж 
байгаагүй  бэрхшээл, сорилттой тулгарч, байгалийн нөөц, баялагийн 
хэмжээ улам бүр багасч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хурдац нэмэгдэн 
агаар, ус, хөрс бохирдож, байгалийн олон янз байдал алдагдаж 
байгалийн гамшгийн тоо хэмжээ, давтамж өссөөр байна.  Эдгээр хүчин 
зүйлс нь дэлхийн улс орнуудын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд сөргөөр 
нөлөөлж, улмаар хөгжлийн уламжлалт хэв загвар, амьдралын хэв 
маягт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлагыг бий болгож байна. 

Монгол Улсын Их хурлын 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
43 тоот тогтоолоор  Монгол Улсын “Ногоон хөгжлийн бодлогo”-ыг 
баталсан билээ. Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын гол үзэл 
санаа нь эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны цогц бодлого хүрээлэн 
буй орчны тэнцвэрт харьцааг хангах зарчимд нийцүүлэх, уг бодлогыг 
хэрэгжүүлэхдээ байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй, үр ашигтай ашиглах, 
экосистемийн үйлчилгээг тэтгэх, хүлэмжийн хийн ялгарал, хаягдал 
багатай байх, нийгмийн оролцоог хангаж, ядуурлыг бууруулах хөгжлийн 
загварыг ашиглах, байгаль орчны эрсдэл, доройтлыг багасгахын 
зэрэгцээ хүний сайн сайхан байдал, нийгмийн тэгш, хүртээмжтэй 
байдлыг сайжруулах зорилго бүхий ногоон эдийн засгийг дэмжсэн 
тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэж байна. 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд  НҮБ-ын Ногоон эдийн 
засгийн төлөөх түншлэл (НЭЗТТ) хөтөлбөр чухал үүрэг гүйцэтгэж 
байна. НЭЗТТ-ийн үндсэн зорилго нь 2020 он гэхэд хөгжиж буй 20 
гаруй улс орны ногоон эдийн засгийн шилжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, 
зохистой ажлын байр, ур чадварыг бий болгож, цэвэр технологийг 
нэвтрүүлэн, байгаль орчны доройтол, эрсдэл, ядуурлыг бууруулахад 
хувь нэмэр оруулах  явдал юм. Монгол Улс нь НЭЗТТ-д нэгдэж, 
дэмжлэг авсан анхны улс орон бөгөөд түншлэлийн хүрээнд ногоон 
эдийн засгийн бодлогын дүн шинжилгээ, ногоон хөгжлийн шалгуур 
үзүүлэлт, ногоон ажлын байр, сургуулийн ногоон барилга байгууламж, 
тогтвортой худалдан авалт, хог хаягдлын менежмент, ногоон хөгжлийн 
боловсролын чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Ногоон эдийн 
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засгийн боловсрол бүрэлдэхүүн хэсэг нь “Ногоон эдийн засгийн үндэс” 
сургалтын гарын авлага боловсруулах, бодлого боловсруулагч, хэвлэл 
мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах, улмаар 
ногоон эдийн засгийг стратегийг боловсруулахад чиглэж байна.  

Ногоон эдийн засгийн үндэс гарын авлага нь ногоон хөгжлийн тухай 
ойлголтыг олон нийтэд хүргэх, хүрэн эдийн засгаас ногоон эдийн засаг 
руу шилжих хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдол, олон улсын туршлага, 
Монгол улсын бодлого, хөтөлбөр, санаачлага зэргийг танилцуулах 
замаар иргэд, айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ногоон хөгжилд 
дасан зохицох, ажил, амьдралын хэв маягаа өөрчлөх чадавхийг 
бэхжүүлэх зорилготой юм. Гарын авлагыг бодлого боловсруулагчид, 
төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн 
салбарын ажилтан, ахлах болон их сургуулийн оюутнууд зэрэг янз 
бүрийн түвшний хүмүүс ашиглах боломжтой. Ийм ч учраас гарын 
авлагад  шинжлэх ухааны онолоос илүүтэй практик жишээг бүлэг бүрт 
оруулж, энгийн, ойлгомжтой үгээр бичсэн юм. 

Гарын авлага нь нийт 9 бүлэгтэй. Нэгдүгээр бүлэгт тогтвортой 
хөгжлийн тухай ойлголт, Мянганы хөгжлийн зорилт, Монгол улсын 
туршлага, сургамж, 2015 оноос хойших хөгжлийн хөтөлбөрийн гол үзэл 
баримтлал болох Тогтвортой хөгжлийн зорилтын талаар  танилцуулсан. 
Ногоон эдийн засаг ба ногоон хөгжлийн бодлого хэмээх 2 дугаар бүлэгт 
ногоон эдийн засгийн тухай ойлголт, хэрэгцээ шаардлага, ногоон 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн олон улсын туршлага, Монгол Улсын 
Ногоон хөгжлийн бодлого, хууль эрх зүйн орчин, ногоон эдийн засгийн 
хөшүүрэг, хөрөнгө оруулалт, ногоон хөгжлийн явцыг хэмжих шалгуур 
үзүүлэлтийн талаар өгүүлсэн.

Гарын авлагын 3 дугаар бүлэгт Монгол Улсын эдийн засагт голлох 
байр суурь эзэлдэг хөдөө аж ахуй, барилга, уул уурхай, худалдаа 
зэрэг эдийн засгийн салбарыг хүрэн эдийн засгаас ногоон эдийн засагт 
шилжүүлэх боломж, олон улсын туршлагын талаар тусгасан.  Түүнчлэн 
ногоон инноваци, компанийн нийгмийн хариуцлагын талаар уг бүлэгт 
дурдсан. Дөрөвдүгээр бүлэгт ногоон худалдан авалтын тухай ойлголт, 
бодлого, стратегийг хэрэгжүүлэх арга зам, олон улсын байгууллагын 
зөвлөмж, Монгол Улсын санаачлагын талаар, 5  дугаар бүлэгт хог 
хаягдлын менежментийн тэргүүн туршлага, хог хаягдлыг баялаг болгох 
арга зам, түүний ач холбогдолын талаар, 7 дугаар бүлэгт ногоон ажлын 
байрны тухай ойлголт, чухам ямар ажлын байрыг ногоон ажлын байр 
гэж үздэг, мөн ногоон ажлын байранд шаардагдах ур чадварын талаар, 
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8 дугаар бүлэгт бидний ажлаа явуулдаг оффис  ногоон байхын ач 
холбогдол, оффисыг ногоон болгох боломжит шийдэл, арга зам, ногоон 
оффисын жишээ туршлагын талаар, 9 дүгээр бүлэгт ногоон болон 
тогтвортой хөгжлийн боловсрол, түүний ач холбогдол, улс орнуудын 
сайн туршлагын талаар өгүүлсэн. 

Гарын авлага нь ногоон эдийн засгийн хөгжлийн олон улсын тэргүүн 
туршлагаас суралцан, ажил, амьдралын хэв маягаа өөрчлөхөд хэрэгтэй 
шинэлэг санааг олж авах, улмаар Монголын ард түмний түүхэн соёл, 
уламжлал, байгаль орчинд ээлтэй амьдралын хэв маягийг сэргээн 
төлөвшүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр болно гэж итгэж байна.  
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НЭГ. ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Зорилго: Энэхүү бүлгийн гол зорилго нь тогтвортой хөгжил, түүний 
эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны ач холбогдлын талаар 
ойлголт өгөх, тогтвортой хөгжлийн зарчмыг амжилттай 
хэрэгжүүлж буй улс орны туршлагатай танилцуулахад 
оршино.

Зорилтот бүлэг Бодлого боловсруулагч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, 
төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын удирдах ажилтнууд,  иргэний нийгмийн 
байгууллагын ажилтнууд, их сургуулийн оюутнууд

Сургалт явуулах 
хэлбэр 

Танхимын хэлбэрээр 

Сургалтанд 
ашиглах 
материал:

Молли Скотт Сато, 2012. Ногоон эдийн засаг
БОНХАЖЯ, 2014. УИХ-ын 2014 оны 6.13, 43 тоот тогтоол 
“Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого”
Брутландийн комисс, 1987. Брутландийн тайлан
НҮБ, 1992  Agenda 21 
НҮБ, 2012. “Рио+20”, Үр дүнгийн баримт бичиг
Б. Хулдорж, НҮБХХ, 2012. Монголын Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр: Ахиц, дэвшил, бэрхшээл, хэтийн зорилго, 
Ц. Булганмөрөн, 2014. Ногоон хөгжлийн олон улсын 
туршлага, “Ногоон өсөлтийн практик туршлага: Улс 
орнуудын туршлагаас сургамж авах нь
ЛЕДС, Даян дэлхийн түншлэл-мэдээллийн платформ
Ногоон өсөлтийн мэдлэгийн платформ
Уур амьсгалын өөрчлөлт ба Хөгжлийн мэдлэгийн 
платформ

1.1 Тогтвортой хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлага

1980 оноос хойш байгалийн гамшгийн үзэгдлийн давтамж эрс 
нэмэгдэж, агаарын дундаж хэм өссөөр иржээ. Дэлхий нийтэд тохиосон 
байгалийн гамшгийн үр дагавар нь амь насаа алдсан хүний тоо, эд 
материалын хохирол, эдийн засгийн хөгжлийн хурдац саарсан зэрэг 
хэлбэрээр илэрдэг. Оксфам ТББ-аас эрхлэн нийтлүүлсэн “Times Bit-
ter Flood” судалгааны тайланд 1980-2005 оны хооронд байгалийн 7500 
гамшиг тохиолдож, 2 сая гаруй хүний амь насыг авч одон, 1.2 их наяд 
ам.долларын эдийн засгийн хохирол учруулсан гэж дурджээ. 
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График 1.1.Байгалийн гамшгийн давтамж  

Байгалийн гамшгийн тархвар судлалын төв, 2011

График 1.2. Уур амьсгалын өөрчлөлт

Др. Стивен С. Амстрап, 2012 

                                
Эх сурвалж:http://makewealthhistory.org/2011/05/30/the-number-of-natural-disas-
ters-is-on-the-rise/http://www.huffingtonpost.com/dr-steven-c-amstrup/sea-ice-polar-
bears_b_2121424.htm

Зураг 1.1. Монгол орны цөлжилтийн байдал

Эх сурвалж:http://www.eic.mn/DLDbase/, БОНХАЖЯ,  Цөлжилтийн мэдээллийн 
сан, 2012.

2012 оны цөлжилтийн нэгдсэн зургаас харахад, Монгол Улсын нийт 
нутаг дэвсгэрийн 77.8 хувь нь их, бага хэмжээгээр цөлжилт, газрын 
доройтлын үйл явцад өртсөний дотор 35.3 хувь нь сул, 25.9 хувь нь 
дунд, 6.7 хувь нь хүчтэй, 9.9 хувь нь нэн хүчтэй зэрэглэлд хамрагдаж 
байна (Зураг 3.1). Цөлжилтийн мэдээллийн сангийн мэдээллээс 
харахад цөлжилт хүчтэй, нэн хүчтэй илэрсэн тухайн газар нутагт 
байгалийн хүчин зүйл 56 хувь, хүний үйл ажиллагааны нөлөө 44 хувийг 
эзэлж байна.
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1.2. Тогтвортой хөгжлийн тухай ойлголт

Тогтвортой хөгжил нь ирээдүй хойч үеийнхээ хэрэгцээ, шаардлагаа 
хангах чадвар боломжийг хаан боогдуулахгүйгээр өнөө үеийнхний 
хэрэгцээ, шаардлагыг хангахад чиглэсэн хөгжил юм1. Тогтвортой 
хөгжлийг эдийн засгийн байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг бүрэн 
тооцсон, дахин хэрэглэж, нөхөн сэргээж болох бүрэн шавхагддагүй 
байгалийн нөөцийн ашиглалт дээр үндэслэсэн, хүрээлэн буй орчинд 
халгүй эдийн засгийн хөгжлийн үзэл баримтал гэж тодорхойлсон байдаг.  

“Тогтвортой хөгжил” хэмээх нэр томъёо нь нилээд олон арван 
жилийн түүхтэй. Тогтвортой хөгжлийг өнгөрсөн зууны 70-аад оны 
эхээр хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн нилээдгүй ихээр 
үүсэх болсонтой холбоотойгоор Римийн клубийн  үйл ажиллагаа,1972 
онд Стокгольм хотноо чуулсан НҮБ-ын хүрээлэн буй орчны асуудлаар 
хийсэн анхдугаар бага хурал, түүнээс гаргасан тунхагаас эхтэй 
гэж үздэг. Тогтвортой хөгжлийн талаархи олон нийтэд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн зарчим бол байгаль орчин, нийгэм, эдийн засаг гэсэн 
3 үндсэн тулгуур асуудал ижил түвшинд хангагдаж байх зарчим юм. 
Одоогоор дээрх зарчмаас өөрөөр дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
хөгжлийн төгс шийдэл тодроогүй байгаа бөгөөд эрдэмтэд байгаль 
орчин, нийгэм, эдийн засаг гэсэн ойлголтуудыг нэгтгэн авч үзэж, эдгээр 
нь харилцан бие биенээ дэмжин хөгжиж, тухайн улс орны тогтвортой 
оршин тогтнох хөгжлийн үндэс болж чадна гэж үзэж байна. 

Схем 1.1 Ногоон эдийн засаг нь тогтвортой хөгжилд хөтлөх гүүр

1992 онд Бразил Улсын Рио де жанейро хотод чуулсан “Байгаль 
орчин ба хөгжил” сэдэвт НҮБ-ын дээд хэмжээний чуулга уулзалтаас 
“Хөгжлийн хөтөлбөр-21” баримт бичгийг баталсанаар тогтвортой 
хөгжлийн асуудал нь дэлхий нийтийн эрхэм дээд зорилго болсон гэж 
үздэг. Энэхүү чуулганаар дэлхийн улс орнуудыг тогтвортой хөгжлийн 
зорилтоо тодорхойлон, Риогийн тунхаглалыг хэрэгжүүлэхийг уриалсан 
юм.  

1 https://www.iisd.org/sd/
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2000 онд хуралдсан НҮБ-ын Дээд хэмжээний чуулганаар НҮБ-ын 
Мянганы тунхаглалыг баталсан. Мянганы тунхаглалд 2015 он гэхэд 
хүрэх Мянганы хөгжлийн зорилт (МХЗ)-ыг тодорхойлж, НҮБ-ын 189 
гишүүн орон, 23 олон улсын байгууллага уг зорилтыг хэрэгжүүлэхээ 
илэрхийлсэн.  МХЗ-д дараах найман зорилтыг тусгажээ. Үүнд: 

• Ядуурал, өлсгөлөнг бууруулах,
• Бүх нийтээр анхан шатны боловсрол эзэмших,
• Жендерийн тэгш байдлыг дэмжин хөгжүүлж, шийдвэр гаргах 

түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх,
• Хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах,
• Эхчүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулах,
• ХДХВ бэлгийн замын халдварт өвчин, ДОХ, сүрьеэтэй тэмцэх, бусад 

өвчнийг бууруулах,
• Байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах,
• Хөгжлийн төлөөх дэлхий нийтийн түншлэлийг хөгжүүлэх.

НҮБ нь Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт улс орон бүрт 
харилцан адилгүй байсан хэдий ч нааштай үр дүн авчирсан гэж үздэг. 

2012 оны 6 дугаар сард Бразилийн Рио де жанейро хотноо НҮБ-
ын зохион байгуулсан РИО +20 чуулганаар 2015 оноос хойш дэлхийн 
улс орнуудын баримтлах хөгжлийн бодлогыг “Тогтвортой хөгжил” 
гэж тодорхойлсон. Энэхүү чуулганаас өнөө болон хойч үеийнхэний 
тогтвортой ирээдүйг баталгаажуулахын тулд эдийн засаг, нийгэм болон 
байгаль орчны харилцан уялдаа, нөлөөллийг цогцоор нь авч үзэх 
шаардлагатайг онцолж, “Бидний хүсч буй ирээдүй” баримт бичгийг 
баталсан. Уг баримт бичигт нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны гурван 
тулгуур үзүүлэлтийг цогцоор авч үзэх нь тогтвортой хөгжилд хүрэх 
эцсийн зорилго байх ёстойг чухалчлан, тогтвортой хөгжилд хүрэх, 
ядуурлыг бууруулахад ногоон эдийн засаг хөдөлгөгч хүч байна хэмэн 
тусгасан. Түүнчлэн НҮБ-ын гишүүн улс орон бүр өөрийн үндэсний 
онцлогт тохирсон хөгжлийн алсын хараа, загварыг тодорхойлсон ногоон 
хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх боломжтой бөгөөд шаардлагатай 
талаар уг баримт бичигт цохон тэмдэглэсэн юм.
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Зураг 1.2 НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн чуулган, Рио Де Жанейро, 2012. 06. 20-22 

Эх сурвалж: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42281#.VcIQWvmqqko

2015 оны 9 дүгээр сарын 25-27-ны өдрүүдэд хуралдсан НҮБ-ын 
Ерөнхий  ассемблейн 70-р чуулганаар Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтыг 
баталсан. Тогтвортой хөгжлийн зорилт (ТХЗ) нь Мянганы хөгжлийн 
зорилтын үргэлжлэл бөгөөд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд: 

• Бүх хэлбэрийн ядуурлыг зогсоох,
• Тогтвортой хөдөө аж ахуйг дэмжин, хүнсний тэжээллэг чанар, 

аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх, өлсгөлөнг зогсоох,
• Бүх насны хүмүүсийн эрүүл аж төрөх байдлыг хангах,
• Боловсрол эзэмшилт, боловсролын чанарыг нэмэгдүүлэх,
• Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах, охид, эмэгтэйчүүдийн эрхийг 

нэмэгдүүлэх,
• Цэвэр усны хангамжийг дээшлүүлэх,
• Найдвартай, тогтвортой, орчин үеийн эрчим хүчийг нэвтрүүлэх,
• ЭЗ-ийн өсөлтийг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийг хангалттай 

хөдөлмөрийн хөлсөөр хангах,
• Тогтвортой дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, инновацийг дэмжих,
• Улс орнуудын баян чинээлгийн ялгааг багасгах,
• Хотуудыг аюулгүй, амар амгалан, тогтвортой байдлаар хангах,
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• Тогтвортой үйлдэрлэл болон хэрэглээг хангах,
• Уур амьсгалын өөрчлөлт болон түүний ул мөрийн эсрэг арга 

хэмжээг авах,
• Далай тэнгисийн тогтвортой байдлыг хангах,
• Ой, хээрийг хамгаалж, цөлжилтийн эсрэг тэмцэх, биологийн олон 

янз байдлын хомсдолыг зогсоох,
• Энх тайван бүхий нийгмийг цогцлоох,
• Тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхийн түншлэлийг сэргээн хадгалах 

зэрэг болно.

1.3 Тогтвортой хөгжлийн олон улсын туршлага

2013 онд нийтлэгдсэн БНСУ-ын Байгаль орчны яамны Ecorea 
(Экореа) товхимолд уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлж буй гол хүчин 
зүйл болох хүлэмжийн хийн ялгарал БНСУ-д 2010 оны байдлаар 668 
сая тоннд хүрсэн нь 2009 онтой харьцуулахад даруй 9.8 хувиар өссөн 
тухай дурьдаад хүлэмжийн хийн ялгарлын 85.3 хувийг эрчим хүчний 
салбар, 9.4 хувийг аж үйлдвэрийн салбар, 3.2 хувийг хөдөө аж ахуй, 2.1 
хувийг хог хаягдал эзэлж байна хэмээн онцлон тэмдэглэжээ. 

Энэхүү үзүүлэлт нь БНСУ уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлж буй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дасан зохицох асуудлаар хууль эрх зүйн 
хэд хэдэн баримт бичгийг батлан хэрэгжүүлэхэд түлхэц болсон БНСУ-
ын бодлогын хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн багц арга хэмжээ нь (i) 458 
компанийг сонгон авч, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах зорилтыг 
хэрэгжүүлэх, (ii) төрийн өмчийн үйлдвэрийн газруудад зорилготойгоор 
удирдах системийг ашиглан хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, (iii) 
цахилгаан тээврийн хэрэгслийг хэрэглээнд өргөнөөр нэвтрүүлэх, үүний 
тулд цахилгаан тээврийн хэрэгслийг цэнэглэгч станцуудыг байгуулах, 
(iv) уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөгөөг орон нутгийн 
түвшинд боловсруулж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг бий болсон.

Ecorea нь агаарын чанарын асуудлаас гадна ус, хөрс, газар, хог 
хаягдал, химийн бодис, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй амьдралын хэв 
маяг зэрэг асуудлыг тусгасан бөгөөд байгаль орчны үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж, дэлхийн зах зээлд гаргах асуудлыг тусгасан. 
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Зураг 1.3 Global  Green Hub, БНСУ

Эх сурвалж: http://renesco.hu/global-green-hub-korea-kiallitas/

Энэхүү бодлогын үр дүнд БНСУ-ын компаниудын байгаль орчин, хүний 
эрүүл мэндэд ээлтэй технологи, инновацийн шийдлийн тоо жилээс 
жилд өсч, БНСУ нь даян дэлхийн ногоон хөгжлийн төв болох зорилтоо  
амжилттай хэрэгжүүлж байна. 

1.4. Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилт (МХЗ) ба  
       тогтвортой хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улс МХЗ-уудыг дэвшүүлэхдээ өөрийн орны онцлогт 
тохируулж, “Хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг 
хөгжүүлэх” ес дэх зорилгыг шинээр нэмж тусгасан. 
Шигтгээ 1.1 Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд

 - 1996 он – Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал (УИХ-ын 26 дугаар 
тогтоол)

 - 1998 он – Монгол Улсын 21-р зууны тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр,
 - 2005 он – Монгол Улсын бүс нутгийн хөгжлийн стратеги,
 - 2008 он – Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн 

цогц бодлого  (УИХ-ын 12 дугаар тогтоол) 
 - 2014 он –  Ногоон хөгжлийн бодлого (УИХ-ын 43 дугаар тогтоол)

Манай улс НҮБ-ын бүрэн эрхт гишүүний хувьд Мянганы хөгжлийн 
зорилтуудын хэрэгжилтийн тайлангаа хоёр жилд нэг удаа НҮБ-д 
танилцуулж байхаар тогтож, 2002, 2006, 2010, 2012 онуудад 
хөтөлбөриийн хэрэгжилтийн явц, ахиц дэвшил, бэрхшээл, сорилтыг 
агуулсан үнэлгээний тайланг боловсруулан гаргаж олон нийтэд 
толилуулсан. Мянганы хөгжлийн зорилт (МХЗ)-уудаас хүүхдийн 
эндэгдлийг бууруулах, эхчүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулах, мэдээлэл 
холбооны технологийг хөгжүүлэх, мэдээлэлжсэн нийгэм байгуулах 
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зорилтуудыг ханган биелүүлсэн байна. Женд-рийн тэгш байдлыг 
хангах, шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
эрх зүйн орчинг сайжруулах чиглэлд ч тодорхой ахиц дэвшил гаргаж, 
“Хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх” ес 
дэх зорилтыг тусгаснаар засаглалын ил тод байдлыг хангах, иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд үр дүн гарсан.

Хэдийгээр ядуурлын түвшинг 2 дахин бууруулах зорилтод хүрч 
чадаагүй боловч ядуурлын түвшин 1995 онд 36.3 байсан бол 2012 онд 
27.4 хувь болж 8.9 пунктээр буурчээ. Монгол Улсын хүний хөгжлийн 
индекс 2013 онд 0.698 болж, 187 орноос 103-т жагсаж байна. Энэ нь 
хүний хөгжлийн түвшнээр дундаж орны ангилалд хамаарах болсныг 
харуулжбайна. 

Монгол Улсын хөгжилд сүүлийн 20 жилд багагүй ахиц гарч, 
эдийн засаг сүүлийн 14 жилд эрчимтэй өсч ирлээ. Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний жилийн дундаж өсөлт 2000-2005 оны хооронд 5.6 хувь 
байсан бол 2005-2010 онд 6.7 хувь, 2010-2014 оны хооронд 10.7 хувьд 
хүрсэн байна. 

МХЗ-ын тав дахь удаагийн тайланд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
Цахиагийн Элбэгдорж ногоон хөгжил нь дэлхий нийтийн амин чухал эрх 
ашиг, бодит хэрэгцээ, шаардлагаас урган гарч байгаа хүн төрөлхтөний 
сонголт болоод байгаа талаар онцлон тэмдэглэсэн. Тайлангийн “Ахиц 
дэвшил, бэрхшээл, хэтийн зорилго” хэсэгт Монгол Улс нь эрх зүйн 
орчныг тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн шинэчлэх, 
хот төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, хүнс, хөдөө аж ахуйг эрчимтэй 
хөгжүүлэх замаар хүн амын хүнсний хангамжийг дээшлүүлэх,  байгаль 
орчныг хамгаалах ажилд иргэдийн нөхөрлөл, мэргэжлийн болон 
иргэний нийгмийн бусад байгууллагуудын оролцох эрх үүргийг 
баталгаажуулах зэрэг чиглэлд ахиц дэвшил олсон ч тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлалыг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
салбар хоорондын ажлын уялдаа холбоо сул, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох, цөлжилтийг сааруулах, агаарын бохирдлыг 
бууруулах, хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшүүлэх, байгальд ээлтэй 
эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлыг анхааралдаа 
авах шаардлагатай байгаа талаар дурьдсан.
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ХОЁР. НОГООН ЭДИЙН ЗАСАГ БА НОГООН ХӨГЖЛИЙН 
БОДЛОГО

Зорилго: Энэхүү бүлэг нь ногоон эдийн засгийн үндсэн асуудал болох 
экосистемийн үйлчилгээ, байгалийн нөөц баялаг, нөөцийн 
үр ашиг зэргийн талаар ойлголт өгч, ногоон эдийн засгийн 
бодлого, төлөвлөлтийн олон улсын жишээ, эдийн засгийг 
хөгжүүлэх хөшүүрэг, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн явцыг 
хэмжих шалгуур үзүүлэлт, Монгол улсын Ногоон хөгжлийн 
бодлогын үндсэн асуудалтай танилцуулах зорилготой. 

Зорилтот бүлэг Бодлого боловсруулагч, төрийн болон хувийн хэвшлийн 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах ажилтнууд,  иргэний 
нийгмийн байгууллагын ажилтан, их сургуулийн оюутнууд, 
хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд

Сургалт 
явуулах хэлбэр 

Танхимын хэлбэрээр 

Сургалтанд 
ашиглах 
материал:

Молли Скотт Сато, 2012. Ногоон эдийн засаг 
БОНХАЖЯ, 2014. УИХ-ын 2014 оны 6.13 өдрийн 43 тоот 
тогтоол “Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого”
Брутландийн комисс, 1987. Брутландийн тайлан
НҮБ, 1992  Agenda 21 
НҮБ 2012. “Рио+20”, Үр дүнгийн баримт бичиг
Б. Хулдорж, НҮБХХ, 2012. Монголын Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр: Ахиц, дэвшил, бэрхшээл, хэтийн зорилго, 
Ц.Булганмөрөн, 2014. Ногоон хөгжлийн олон улсын 
туршлага, ДДНХБ, “Ногоон өсөлтийн практик туршлага: Улс 
орнуудын туршлагаас сургамж авах нь
ЛЕДС, Даян дэлхийн түншлэл-мэдээллийн платформ
Ногоон өсөлтийн мэдлэгийн платформ
Уур амьсгалын өөрчлөлт ба Хөгжлийн мэдлэгийн платформ

2.1.Ногоон эдийн засгийн тухай ойлголт

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр нь “Хүний сайн сайхан, нийгмийн 
тэгш, хүртээмжтэй байдлыг сайжруулахын зэрэгцээ байгаль орчны эрсдэл, 
экологийн доройтлыг эрс бууруулж  чадаж буй эдийн засгийг ногоон 
эдийн засаг гэнэ. Ногоон эдийн засгийн хамгийн энгийн тодорхойлолт 
нь хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, нөөцийг үр ашигтай зарцуулдаг, 
нийгмийн тэгш, хүртээмжтэй байдлыг хангах юм2 гэж тодорхойлсон. 

Түүнчлэн, Молли Скот Сато (2012) ногоон эдийн засаг нь нөхцөл 
байдлын математик загвар, хуурай онолын тайлбараас эхлэх бус, харин 
хүмүүс, тэдэнд тулгарч буй асуудлаас эхэлдэг. Уламжлалт эдийн засгийн 

2 http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx
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онол нь эрэлт, нийлүүлэлтийн шулуун шугамтай танилцуулж, үйлдвэрлэл, 
бараа солилцооноос үүдэлтэй нарийн төвөгтэй харилцаанд түүнийгээ 
ашиглахыг санал болгодог бол ногоон эдийн засаг нь хүмүүс, тэдний 
хоорондын харилцаа, үйлдэл, хүмүүст юу нөлөөлдөг, хэрхэн өдөөгддөг 
зэрэг асуудлыг авч үздэг. Ногоон эдийн засаг нь дэлхий ертөнцийн бүхэл 
бүтэн системийг, өөрөөр хэлбэл, байгаль экологи болон байгалийн олон 
янз байдлыг цогцоор нь  хамтад нь авч үздэгээрээ онцлогтой3 гэжээ. 

Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлогод байгалийн нөөцийг 
хэмнэлттэй, үр ашигтай ашигласан, экосистемийн үйлчилгээг тэтгэсэн, 
хүлэмжийн хийн ялгарал, хаягдал багатай, нийгмийн оролцоог хангаж 
ядуурлыг бууруулах хөгжлийн загварыг ногоон хөгжлийн загвар гэнэ.
Байгаль орчны эрсдэл, доройтлыг багасгахын зэрэгцээ хүний сайн сайхан 
байдал, нийгмийн тэгш, хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах зорилго бүхий 
эдийн засгий гногоон эдийн засаг гэнэ4 хэмээн заажээ.

Дээрх тодорхойлолтуудаас гадна ногоон эдийн засгийн шилжилт 
хийхэд анхаарах хэд хэдэн үзэл баримтлал бий. Эдгээртэй танилцахын 
өмнө нийт нөөц, баялагийн талаархи ойлголтыг өгөх нь зүйтэй юм.

Дэлхийн банк 1990-ээд оноос дэлхийн улс орнуудын нөөц,баялагийн 
мэдээллийн санг тооцох гаргах ажлыг эхэлсэн бөгөөд аливаа улсын нийт 
нөөц, баялаг нь үйлдвэрлэн бий болгосон нөөц, байгалийн нөөц, биет 
бус нөөц, цэвэр гадаад нөөцөөс бүрдэнэ гэж үзсэн байдаг5. 

Схем 2.1 Нийт нөөц, баялагийн ангилал
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Эх сурвалж: http://www.wavespartnership.org/en/wealth-accounting-and-WAVES 

 Үйлдвэрлэсэн нөөц: Үүнд хүний оролцоотой бүтээж бий болгосон, 
үйлдвэрлэсэн, тухайлбал барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, дэд бүтэц 
зэрэг биет хэлбэрээр оршин буй нөөц хамаарна. 

 Байгалийн нөөц: Эрдэс баялаг, хөрс, агаар, ус, амьтан, ургамал, бусад 
төрлийн амьд биет нийлж байгалийн нөөцийг бүрдүүлдэг. Жишээлбэл, гол 
мөрөн загас амьдрах, өсч үржих орчин болдог бол агаар, ус нь хүмүүсийн 
амьдрахад шаардлагатай хамгийн наад захын орчин, хэрэгцээ  болж өгдөг.    

 Биет бус нөөц гэж хүний болон нийгмийн нөөц, баялаг ордог.  
 Цэвэр гадаад нөөцийн ангилалд тухайн улсын нийт активаас нийт пассивыг 

хасаад гарсан нөөцийг оруулдаг.  

Байгалийн нөөц (natural capital). Байгалийн нөөц нь хүнийг оролцуулаад ертөнц 
дээрх бүхий л төрлийн амьд биетийн амьдрах, оршин тогтнох орчин нөхцөл нь 
болж өгдөг. Үүнийг хүүгээр үржиж байдаг банкин дахь дансны хадгаламжтай 
зүйрлэж болох юм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТ НӨӨЦ, БАЯЛАГ 

Үйлдвэрлэсэн 
нөөц 

Биет бус нөөц Байгалийн нөөц Цэвэр гадаад 
нөөц 

Эх сурвалж: http://www.wavespartnership.org/en/wealth-accounting-and-WAVES

yy Үйлдвэрлэсэн нөөц: Үүнд хүний оролцоотой бүтээж бий болгосон, 
үйлдвэрлэсэн, тухайлбал барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, 
дэд бүтэц зэрэг биет хэлбэрээр оршин буй нөөц хамаарна.

yy Байгалийн нөөц: Эрдэс баялаг, хөрс, агаар, ус, амьтан, ургамал, 
бусад төрлийн амьд биет нийлж байгалийн нөөцийг бүрдүүлдэг. 
Жишээлбэл, гол мөрөн загас амьдрах, өсч үржих орчин болдог 

3 http://www.gci.org.uk/Documents/128075741-Green-Economics-an-Introduction-to-Theory- 
   Policy-and-Practice.pdf
4 http://www.legalinfo.mn/annex/details/6438?lawid=10482
5 http://naturalcapitalforum.com/about/
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бол агаар, ус нь хүмүүсийн амьдрахад шаардлагатай хамгийн 
наад захын орчин, хэрэгцээ  болж өгдөг.   

yy Биет бус нөөцөд хүний болон нийгмийн нөөц, баялаг ордог. 

yy Цэвэр гадаад нөөцийн ангилалд тухайн улсын нийт активаас нийт 
пассивыг хасаад гарсан нөөцийг оруулдаг. 

Байгалийн нөөц (natural capital). Байгалийн нөөц нь хүнийг оролцуулаад 
ертөнц дээрх бүхий л төрлийн амьд биетийн амьдрах, оршин тогтнох 
орчин нөхцөл нь болж өгдөг. Үүнийг хүүгээр үржиж байдаг банкин дахь 
дансны хадгаламжтай зүйрлэж болох юм.
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Зураг 2.1 Байгалийн нөөц 

Эх сурвалж: PAGE, 2015. Ногоон эдийн засгийн үзэл баримтал илтгэл 

Хэрвээ тухайн нэгэн улс орон байгалийн нөөцөө, жишээ нь газрын хэвлий 
дэх нөөц болох нүүрс олборлож байгаа бол, эсвэл ашигласан цэвэр усаа 
цэвэршүүлээд дахин эргүүлж ашиглахгүй бол, мод ихээр огтлон хаясан, ургаа 
модыг түлээ түлшинд зориулан ашиглаж, тэр хэмжээгээр ойн нөхөн сэргээлт 
хийгээгүйгээс үүдэн ойн нөөцийн хэмжээ буурсан бол тухайн улс орны байгалийн 
нөөц буурна. Байгалийн нөөцийг барж дуусгаж болохгүй.     

Олон нийтийн зориулалттай бараа, үйлчилгээ(public goods). Олон 
нийтийн зориулалттай бараа үйлчилгээгэдэг ньагаар, төрийн өмчийн сургууль, 
хурдны зам, мэдлэг зэрэг байгаль дээр байдаг, эсвэл төрөөс зориуд олон нийтийн 
хэрэгцээнд зориулж бий болгосон бараа, үйлчилгээ юм.  

 

 

 

 

 

Агаар 

Ус 

Аливаа 
амьд биет 

Газар 

Бусад 

Хэн нэгэн хэрэглэхийг хориглодоггүй, түүнийг хэрглэхийн төлөөх 
төлөө өрсөлдөөнийг бий болгодоггүй, хэн нэгний хэрэглээ нь 
нөгөөгийн хэрэглээнд хязгаарлалт болохучиргүй бараа, үйлчилгээ 

 
Жишээ нь:  Цэвэр агаар, үндэсний батлан хамгаалах , гудамжны 
гэрэлтүүлэг гэх мэт 

 

                  Эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай 

Сөрөг гадаад хүчин: Шударга бусаар бусдаас илүү хэрэглэх, 
нийтийн эрх ашиг сонирхлын үүднээс бус хувийн эрх ашиг, 
сонирхлын төлөө ашиглах 

Зураг 2.1 Байгалийн нөөц

Эх сурвалж: PAGE, 2015. Ногоон эдийн засгийн үзэл баримтал илтгэл

Хэрвээ тухайн нэгэн улс орон байгалийн нөөцөө, жишээ нь газрын 
хэвлий дэх нөөц болох нүүрсээ олборлож байгаа бол, эсвэл ашигласан 
цэвэр усаа цэвэрлэж дахин эргүүлж ашиглахгүй бол, мод ихээр огтлон 
хаясан, ургаа модыг түлээ түлшинд зориулан ашиглаж, тэр хэмжээгээр 
ойн нөхөн сэргээлт хийгээгүйгээс үүдэн ойн нөөцийн хэмжээ багасвал 
тухайн улс орны байгалийн нөөц буурна. Байгалийн нөөцийг барж 
дуусгаж болохгүй.    

Олон нийтийн зориулалттай бараа, үйлчилгээ (public goods). 
Олон нийтийн зориулалттай бараа үйлчилгээ гэдэг нь агаар, төрийн 
өмчийн сургууль, хурдны зам, мэдлэг зэрэг байгаль дээр байдаг, эсвэл 
төрөөс зориуд олон нийтийн хэрэгцээнд зориулж бий болгосон бараа, 
үйлчилгээ юм. 
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амьд биет 
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Хэн нэгэн хэрэглэхийг хориглодоггүй, түүнийг хэрэглэхийн төлөөх 
төлөө өрсөлдөөнийг бий болгодоггүй, хэн нэгний хэрэглээ нь 
нөгөөгийн хэрэглээнд хязгаарлалт болох учиргүй бараа, үйлчилгээ 

 
Жишээ нь:  Цэвэр агаар, үндэсний батлан хамгаалах , гудамжны 
гэрэлтүүлэг гэх мэт 

 

                  Эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай 

Сөрөг гадаад хүчин: Шударга бусаар бусдаас илүү хэрэглэх, 
нийтийн эрх ашиг сонирхлын үүднээс бус хувийн эрх ашиг, 
сонирхлын төлөө ашиглах 

Зураг 2.2  Олон нийтийн зориулалттай бараа, үйлчилгээ

Эх сурвалж: PAGE, 2015.  Ногоон эдийн засгийн үзэл баримтлал илтгэл

Байгаль орчны тооцогдоогүй зардал (environmental 
externalities). Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын 
тодорхойлсоноор байгаль орчны тооцогдоогүй зардал гэдэг нь 
үйлдвэрлэл, хэрэглээнээс үүдэлтэй нөхөн төлбөр хийгдээгүй байгаль 
орчны өөрчлөлтийн тухай эдийн засгийн ойлголт юм. Үйлдвэрлэл, 
хэрэглээнээс үүдэлтэй байгаль орчны өөрчлөлт нь зах зээлийн 
механизмын нөлөөнөөс гадуур хэрэглэгчийн хэрэглээ болон аж ахуйн 
үйл ажиллагааны өртөг зардалд эргэн нөлөөлдөг.   

Ихэнх тохиолдолд, тухайлбал, нүүрс түлсэнээс агаарын бохирдол 
үүсэх нь байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж, тооцогдоогүй зардалыг бий 
болгодог ч эерэг нөлөөлөл бий болох нь ч бий. Жишээ нь, хайбрид (hybrid)  
машин унах нь тухайн хэрэглэгчийн хэрэглээний зардлыг бууруулаад 
зогсохгүй, агаарын бохирдлыг бууруулахад эерэгээр нөлөөлдөг. 

              Зураг 2.3 Дулааны цахилгаан станц                      Зураг 2.4 Гибрид машин
Эх сурвалж: http://blog.abengoa.com/blog/2012/11/08/the-hidden-cost-of-energy/Эх сурвалж: http://nielf.com/hybrid-cars-cars-design.html
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Эко системийн үйлчилгээ. Хүн төрөлхтөн экосистемийн үр шимийг 
хүртэж амьдардаг. Бидний хүртэж буй үр шимийг эко системийн үйлчилгээ 
гэж нэрлэдэг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Уур амьсгалын 
зохицуулалт 

• Үерийн зохицуулалт 
• Ус цэвэршүүлэлт 

• Оюун санаа 
• Гоо зүй 
• Боловсрол 
• Амралт, чөлөөт цаг 

• Шим тэжээлийн мөчлөг 
• Хөрс  бүрэлдэн бий 

болох 
• Анхан шатны 

үйлдвэрлэл 
• Амьдрах орчин, нөхцөл  

•Хүнсний үйлдвэрлэл 
•Ус 
•Мод болон мяндас 
•Түлш 

Үндсэн 
үйлчилгээ 

Дэмжих 
үйлчилгээ 

Эрх зүй, 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ 
Соёлын 

үйлчилгээ 

Зураг 2.5 Экосистемийн үйлчилгээ

Эх сурвалж: http://www.millenniumassessment.org/en/Reports.html

Экосистем бидэнд хүнс, ус, мод, түлш зэргийг өөртөө багтаасан 
үндсэн үйлчилгээ, анхан шатны үйлдвэрлэл, шим тэжээл, амьдрах орчин 
зэргийг багтаасан туслах чанарын үйлчилгээ, итгэл үнэмшил, гоо зүй, 
боловсрол, амралт зэргийг багтаасан соёлын үйлчилгээ, уур амьсгалын 
асуудлыг зохицуулах зохицуулалт,  ус цэвэршүүлэлт зэрэг асуудлыг 
агуулсан эрх зүйн үйлчилгээг үзүүлдэг байна. 

Нөөц, баялгийн үр ашиг. Дэлхийн хязгаарлагдмал нөөцийг 
байгаль орчинд хамгийн бага нөлөөлөхүйцээр, тогтвортой арга замаар 
хэрэглэхийг нөөц, баялагийг үр ашигтай ашиглах гэдэг.

2.2. Ногоон хөгжлийн хэрэгцээ,шаардлага

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн далайц нэмэгдэж, дэлхийн нийгэм, 
экологийн тогтолцоо томоохон эрсдлийг давж гарах чадавх мөхөс болж 
байгааг эрдэмтэд, судлаачид онцгойлон анхааруулж байна. Эрдэмтэд 
хүний үйл ажиллагаа дэлхийн тогтоц, эко-системд  нөлөөлөх болсоноор 
хүн төрөлхтөн “Антропоген” хэмээх геологийн шинэ эринд орж, биологийн 
олон янз байдал устаж үгүй болох нь ихэсч, улмаар хорвоо ертөнц 
хурд, азотын эргэлт гэсэн байгаль орчны өөрчлөлтөд орсоноор дэлхийн 
тогтоц аюулгүй ажиллах зааг хязгаараасаа хэдийнээ давсаныг эрдэмтэд 
тогтоогоод байна. 
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Олон тооны судалгаа 
шинжилгээний ажлын үр 
дүнгээс үзэхэд өнөөдрийн 
бидний хэрэглээ 1.5 дэлхийтэй 
тэнцэж байна. Үрэлгэн хэрэглээ 
энэ хэвээр үргэлжилбэл 2030 
он гэхэд бидний хэрэглээ 2 
дэлхийтэй тэнцэх хэмжээнд 
хүрнэ гэсэн тооцоо байна. 
Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 
нь байгалийн нөөц баялагийн 
хомсдолд хүргэх хэмжээний 
өртөг зардлыг бий болгож байна.  
Сүүлийн 25 жилд дэлхийн 
эдийн засаг 4 дахин өссөн 
боловч дэлхийн экосистемийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 60 
хувь нь доройтсон, тогтвортой 
бусаар ашиглагдсан гэсэн 
тооцоо гарсан байна

Эх сурвалж: Даян дэлхийн 
экологийн ул мөрийг судлах сүлжээ, 
2015http://www.footprintnetwork.
org/ar/index.php/GFN/page/world_
footprint/) ТТТ

Зураг 2.6 Дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээний өсөлт

Эх сурвалж: http://www.footprintnetwork.org/ar/index.php/GFN/page/world_footprint/) 

НҮБ-ын БОХ-ийн мэдээлсэнээр дэлхийн ихэнх хөгжиж буй улс орны 
хөгжил, хүн амын амьжиргаа байгалийн нөөц баялагийн ашиглалтаас 
шууд хамаарч байна. Буурай хөгжилтэй орнуудын хөдөө орон нутагт 
оршин суугч 600 гаруй сая хүн ам үржил шимгүй шахам болсон газар амь 
зууж, цэвэр усаар гачигдан байгаа талаар Дэлхийн банкны “Хөдөө аж 
ахуйн зориулалттай усны менежментийн цогц үнэлгээ” тайланд дурджээ.  

Монгол орны хувьд ч дэлхий нийтийн өмнө тулгараад буй бэрхшээл, 
сорилт нэгэн адил тулгарч байна.
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Зураг 2.7 Бэлчээрийн даац хэтэрч, сүргийн бүтэц алдагдаад  
                 байна
Эх сурвалж: http://mongolianeconomy.mn/mn/p/1970

Манай орны эдийн засаг 
нь байгаль орчин, төдийгүй 
гадаад нөхцөл байдлаас 
ихээхэн хамааралтай. 
Нийт хүн амын 35 хувь нь 
ажилладаг, эдийн засгийн 
15 хувийг бүрдүүлдэг хөдөө 
аж ахуйн салбар нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд 
хамгийн эмзэг, өртөмтгий. 
Сүргийн бүтэц алдагдсан, 
бэлчээрийн даац  хэтэрсэн. 
Малын түүхий эдийн нөөцийн  
боловсруулалтын түвшин 20-
30 хувь байна.  
Эх сурвалж: “Төрөөс хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах 
бодлого”, ХХААЯ, 2014

Зураг 2.8 Цөлжилт нэмэгдсээр байна
Эх сурвалж: http://www.wikimon.mn/content/47309.shtml

2010 оны байдлаар нийт 
газар нутгийн 77.8 хувь нь 
их, бага ямар нэг хэмжээгээр 
цөлжилт, газрын доройтолд 
өртсөн байна.

Эх сурвалж: БОНХЯ, 2014. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үнэлгээний 2-р илтгэл-Монгол улс 

Зураг 2.9 Уул уурхай байгаль орчны доройтолд  
                 хүргэдэг
Эх сурвалж: http://economics.eagle.mn/content/read/2491.htm

Монгол Улс  нэг хүнд ногдох 
байгалийн нөөц, баялагаар 
дэлхийд дээгүүрт ордог. 
Түүний дотор зэс, молибден, 
нүүрс, алтны арвин их 
нөөцтэй.  Уул уурхайн салбар 
Монгол Улсын экспортын 
90 хувийг эзэлж байна. Уул 
уурхайн үйлдвэрлэл эдийн 
засгийн өсөлт, хөгжилд 
эерэгээр нөлөөлдөг ч  
байгаль орчны доройтол, 
экосистемийн тэнцвэрт 
харьцаа алдагдахад хүргэдэг. 

Эх сурвалж: * Хөрөнгө оруулалтын газар.  http://
investmongolia.gov.mn/?page_id=118
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Зураг 2.10 Агаарын бохирдол санаа зовоосон хэвээр
Эх сурвалж: http://www.ord.mn/index.php?newsid=3933

Өвлийн улиралд нүүрсийг 
дулааны гол эх үүсвэр болгон 
ашигладаг нь хот суурин 
газрууд, түүний дотор нийт хүн 
амын 40 гаруй хувь нь оршин 
суудаг нийслэл Улаанбаатарын 
агаарын бохирдлын түвшин 
зөвшөөрөгдөх түвшнээс 
хэд дахин өндөр байхад 
нөлөөлсөөр байна.
Ялангуяа 1,2,12 дугаар 
саруудад агаарын бохирдол 
эрс нэмэгдэж, агаарын 
чанарын стандартыг давдаг. 
Түүнчлэн хүний уушиг, зүрхний 
үйл ажиллагаанд ихээхэн 
хор нөлөө үзүүлдэг  жижиг 
ширхэгтэй тоосонцорын 
хэмжээ агаарын чанарын 
стандартаас  давжээ.
Эх сурвалж: “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол” 
судалгаа, БОНХАЖЯ, Дэлхийн банк, 2009 он

Зураг 2.11Хөрсний бохирдол их байна.

Нийслэл хотын хөрсний 
бохирдол зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс даваад удаж 
байна. Хөрсний ерөнхий 
бохирдолтын түвшин 
Улаанчулуут, Дарь-Эхийн 
хогийн цэг, Төв цэвэрлэх 
байгууламж, Нарантуул зах, 
Шархадны автомашины 
зах, 100 айл орчимд онцгой 
их буюу хотын дундаж 
агууламжаас 10-16 дахин 
давжээ. 
Эх сурвалж: News.mn, 2011 http://www.news.mn/
content/88284.shtml
Он гэх мэт ээр эх сурвалжийг бүтэн бичих
News.mn
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Зураг 2.12Эрчим хүчний хэрэглээ үрэлгэн байна

Эх сурвалж: http://www.zasag.mn/m/ulaanbaatar/view/9274

Манай орны хувьд нэгж эрчим 
хүч үйлдвэрлэхэд ялгаруулж 
буй нүүрстөрөгчийн хийн 
хэмжээ бүс нутгийн бусад 
орнуудтай харьцуулахад 
хамгийн өндөр байна. 
ДНБ-д ногдох CO

2 
–ийн 

ялгарал дэлхийн дундажаас 
10 дахин их байна. Түүнчлэн 
1 ам.долларын ДНБ-ийг 
үйлдвэрлэхэд дэлхийн 
дундажаас 7 дахин их эрчим 
хүч зарцуулж байна.
Эх сурвалж. “Монгол улс дахь ногоон ажлын 
байрны зураглал” судалгааны тайлан, ЭЗБӨЧСТ, 
2014

Манай улс байгалийн нөөц баялаг, экосистемийн үйлчилгээ, үнэ 
цэнийг тооцолгүй явж ирсэн. Тухайлбал, ойгоос бэлддэг хэрэглээний 
болон түлээний модны жилийн борлуулалт 200 орчим тэрбум төгрөг 
болдог бөгөөдМонгол орны ойн сан жилдээ 77.3 тэрбум төгрөгийн өртөг 
бүхий нүүрсхүчлийн хийг шингээдэг. Туул голын эх орчмын экосистемд 
байрлах аялал жуулчлал, бэлчээр, ой түшиглэсэн аж ахуйн нэгж жилд 
дунджаар 28 тэрбум төгрөгийн орлого олдог. Эргээд Туул голын эх 
орчмын экосистемийг нөхөн сэргээхэд дараагийн 25 жилийн турш,жил 
тутам дунджаар 55 тэрбум төгрөг шаардагдах төлөвтэй байна.

Сүүлийн жилүүдэд байгалийн баялагийн ашиглалтад тулгуурласан 
эдийн засгийн өсөлт өндөр байсан боловч байгаль орчныг нөхөн 
сэргээх, хамгаалахад зарцуулсан хөрөнгө хэтэрхий бага байна. Улсад 
жилд дунджаар ой мод ашиглалтаас 36 гаруй тэрбум төгрөг, ойн нөөц 
ашигласны төлбөрт 2.5 тэрбум төгрөг орж байхад эргээд ойн салбарт жилд 
5.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож байна. Түүнчлэн ус ашигласны 
төлбөрөөс жилд дунджаар 61.2 тэрбум төгрөг улсад оруулдаг бол усны 
нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд 4.6 тэрбум төгрөг буюу даруй 
14 дахин бага хөрөнгө зарцуулж байна.

2.3. Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн  
       олон улсын туршлага

Дэлхийн улс орнуудыг ногоон хөгжлийн төлөвлөлт хийхээр судалгаа 
хийж буй, төлөвлөгөөгөө батлаад байгаа, төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх 
төсөл, хөтөлбөр хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж буй гэсэн ангилалд 
хуваагдаж байна. 
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Зураг. 2.13 Ногоон хөгжлийн төлөвлөлт
Эх сурвалж: ДДНХХ, 2012. “Ногоон хөгжлийн олон улсын туршлага” эмхтгэл

 
Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагаас (ДДНХБ) гаргасан 

“Ногоон хөгжлийн олон улсын туршлага” эмхэтгэлд ногоон хөгжил, 
өсөлтийн стратеги, бодлого боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд байгаа  20 
гаруй хөгжиж буй улс орон байгаа талаар дурьдсан(ДДНХБ, 2014). 

Хүснэгт 2.1 Ногоон өсөлтийн бодлого, төлөвлөлт

Улс Бодлогын баримт бичиг
Чили Хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах 

төлөвлөгөө
Колумб Бага нүүрсхүчил бүхий хөгжлийн стратеги
Этиоп Уур амьсгальд дасан зохицох ногоон эдийн 

засгийн санаачилга
Руанда Ногоон хөгжлийн стратеги
Өмнөд Солонгос Ногоон хөгжлийн төлөвлөлт
Казакстан Ногоон эдийн засагт хүрэх гүүр

Эх сурвалж: Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институт, 2012. Ногоон хөгжлийн олон улсын туршлага

Чили улс нь 2014-2022 онд хэрэгжүүлэх Үндэсний ногоон хөгжлийн 
стратегиа 2013 оны 12-р сард баталсан. Энэхүү стратегийн баримт 
бичигт  байгаль орчны менежментийг сайжруулах арга хэрэгсэл, байгаль 
орчныг хамгаалахад чиглэсэн бараа, үйлчилгээний зах зээлийг дэмжих 
арга хэмжээ, хэрэгжилтийг хянах  систем зэрэг асуудлуудыг тусгасан.
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Зураг 2.14  Чили улс ойгоор хучигдсан газраа 
нэмэгдүүлэв

Зураг 2.15  Чили улс ирэх 15 жилд 2GW нарны 
эрчим хүчийг нийлүүлнэ

Эх сурвалж: http://www.forestlegality.org/risk-tool/country/chileЭх сурвалж: http://www.powerengineeringint.com/articles/2015/05

БНХАУ-ын 12 дахь 5 жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө нь ногоон өсөлт, 
хөгжлийг хангах асуудлыг багтаасан бөгөөд байгалийн баялагийн 
менежментэд оруулах хөрөнгө оруулалт тусгаж, тухайлбал ойн аж 
ахуйн салбарт 1 сая ажлын шинэ байр бий болгох, хөдөөгийн ядуурлыг 
бууруулах зорилтыг гол зорилт болгоно хэмээн заасан байна.

Зураг 2.16  30 х.д км нутаг дэвсгэрийг хамарсан 
Тянжин эко-хот

Зураг 2.17  БНХАУ нарны эрчим хүчний хавтан 
үйлдвэрлэлтээр тэргүүлэгч улс

 Эх сурвалж:http://openbuildings.com/buildings/tianjin-eco-city-profile-4292Эх суравлж:https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_China

Герман улсын ногоон өсөлт, хөгжлийн бодлого нь байгаль орчны 
инновацийг хөгжүүлэхэд гол түлхэц болж, дэлхийн зах зээл дээр 
өрсөлдөхүйц байгаль орчны бараа, үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх 
орчинг  бүрдүүлж өгсөн юм.

Зураг 2.18  Энвайрохими компанийн биоэрчим хүч 
үйлдвэрлэх технологи

Зураг 2.19 Герман улс эрчим хүчний экспортоо 
нэмэгдүүлж чадаж байна.   
   

Эх сурвалж: http://www.metaefficient.com/news/germany-is-now-20-powered-by-renewable-energy.html
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БНСУ-ын ногоон хөгжлийн стратеги нь дэвшилтэт технологийг 
хөгжүүлэн нэвтрүүлэх замаар эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн. Тус улсын засгийн газраас 2020 он гэхэд дэлхийн 
7 дахь томоохон эдийн засаг болох зорилт бүхий “Ногоон технологийн 
зураглал/төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж, технологийн 27 чиглэлээр 
инновацийн хөрөнгө оруулалт хийж байна. Энэхүү үйл ажиллагаа нь 
үндэснийхээ шинийг санаачлагчид, үйлдвэрлэгчдэд өрсөлдөх чадвараа 
дээшлүүлэх боломжийг олгож байна. 

 

Зураг 2.20  БНСУ-ын Один энержи компанийн салхи, нарны эрчим хүч хосолсон шинэ технологи

Эх сурвалж: http://www.manilalivewire.com/2015/03/korean-firm-will-build-wind-tower-technology-in-the-philippines/

Мозамбик улс  Рио де жанейро хотноо чуулсан НҮБ-ын Тогтвортой 
хөгжлийн чуулганы үеэр ногоон эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулан хэрэгжүүлэх болсоноо албан ёсоор зарласан юм. 
Мозамбик Улс 2030 он гэхэд хүртээмжтэй, дунд түвшний орлоготой улс 
болохоор зорин ажиллаж байна. Тус улсын Засгийн газар 2013 оны 10-р 
сард ногоон эдийн засаг шилжих түүнчлэн 1 жилийн Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг баталсан хэрэгжүүлсэн ба ногоон эдийн засгийн хөгжлийн 
зураглалаа 2015-2035 онд Мозамбик Улсыг хөгжүүлэх Үндэсний хөгжлийн 
стратегидээ тусгах арга хэмжээ авч байна. 

Руанда улс 2011 онд “Ногоон өсөлт, уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицох үндэсний стратеги”-аа боловсруулж баталсан. Руанда улс 
эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангах, эдийн засгийг хүлэмжийн хийн 
ялгарал багатай эрчим хүчээр хангах, газрын тогтвортой менежмент, 
нийгмийн хамгаалал, байгалийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах асуудлыг 
хамарсан гурван үндсэн стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлж, 2050 он гэхэд 
хүлэмжийн хийн ялгарал багатай эдийн засагтай улс болохыг зорьж 
байна.    
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Зураг 2.21 Модыг түлээнд ашиглахаас                               Зураг 2.22 700MW-ийн газрын гүний эрчим хүчний  
                   татгалзаж эхэлсэн                                                              нөөцөө ашиглана.    
Эх сурвалж: https://kuffelcreek.wordpress.com/2010/06/06/rwanda-planting-update/         
Эх сурвалж:http://www.techrwanda.com/?s=700+MB+geothermal&submit=

Бразил улс хүн ам ихтэй, суурин иргэншлийн төвлөрөл ихтэй 
гэдгээрээ Хятад, Энэтхэг, АНУ-ын дараа аравдугаарт жагсдаг. Зөвхөн 
2005-2010 онд хот, суурин газрын хүн амын тоо жилд дунджаар 1.8 
хувиар өсчээ. Бразилийн Парана мужийн нийслэл хот болох Куритиба хот 
өнгөрсөн 10 жилд дээр дурдсан хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлыг шинэлэг 
хэлбэрээр шийдэж чадсан юм. Тус хот автобусны дамжин өнгөрөх 
түргэн үйлчилгээний нэгдсэн системийг нэвтрүүлсэн нь үр дүнгээ өгч, 
шинээр байгуулагдсан аж үйлдвэрийн салбарын бизнесийн боломжийг 
нэмэгдүүлэн, шинээр ажлын байр олноор бий болгоход түлхэц болсон. 

Зураг 2.23 Бразил улсын Куритиба хот
          Эх сурвалж: http://www.trekearth.com/gallery/South_America/Brazil/South/Parana/Curitiba/photo1497411.htm

1960 онд 361,000 хүн амтай байсан Куритиба хот 2008 онд 1.8 сая 
хүм амтай болж өргөжжээ. Гэсэн хэдий ч хот, суурин газрын өргөжилтийн 
үр дагавар болох нийтийн зориулалттай газрын хэмжээ буурах зэрэг 
хүндрэл бэрхшээлтэй тулгараагүй юм. Үүнд нөлөөлсөн гол хүчин зүйлүүд 
нь нэгд, хүн амын суурьшил, төвлөрөл ногоон байгууламжийн хэмжээний 
харьцааг алдагдуулаагүй бөгөөд үүний үр дүнд агаарын бохирдол бага 
байх боломж бүрдсэн, хоёрт, хүлэмжийн хийн ялгарлын гол хоёр том 
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эх үүсвэрт тооцогддог барилга, тээврийн хэрэгслийн хүлэмжийн хийн 
ялгарлын хэмжээг бууруулахад чиглэсэн нэгдсэн бодлого баримтлан 
ажилласнаар Бразил улсын хамгийн бохирдол багатай хот болж чадсан.     

Зураг 2.24 Бразил улсын Курибата хотын цэцэрлэгт хүрээлэн
Эх сурвалж: http://cityparksblog.org/2009/10/13/a-green-city-parks-in-curitiba-brazil/

Түүнчлэн, Куритиба хотын үерийн аюултай байж болохуйц 
газруудад мод тарьж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас болж хот 
бохирдохоос урьдчилан сэргийлсэн. Хотын баруун захад аж үйлдвэрийн 
хотхон байгуулсанаар 50,000 байр, шууд ажлын байр, 150, 000 шууд бус 
байр шинээр бий болгосон. 

Хотын захиргаа хог хаягдлын менежментийн дэд бүтцийг 
хөгжүүлж, хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин боловсруулахад оролцох 
иргэдийн оролцоог дэмжих, үйл ажиллагаа явуулсанаар оршин суугчдын 
70 хувь нь хог хаягдлаа боловсруулан эргүүлж ашигладаг болсон. Хогийн 
цэгт ачигдсан нийт хатуу хог хаягдлын 13 хувийг дахин боловсруулалтанд 
оруулдаг болжээ.  

2.4. Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого,  
       хууль эрх зүйн үндэс

Ногоон хөгжлийн бодлого. Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлогыг 
Улсын их хурлын 2014 оны 43 тоот тогтоолоор баталсан. Баримт бичгийн 
эхэнд Монгол Улсын цаашдын хөгжлийн боломж, сорилтын талаар 
ийнхүү өгүүлсэн байгаа. Үүнд:

“Монгол Улсын хувьд газар нутгийн дийлэнх хэсэг нь байгалийн 
унаган төрхөө харьцангуй хадгалсан, байгалийн арвин нөөц баялаг, 
газар зүйн байршил, байгаль орчиндоо зохицон амьдрах чадвар, соёл, 
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уламжлалын давуу талыг ашиглах замаар ногоон хөгжлийн үндсийг 
бүрдүүлэх боломж байна. Нөгөө талаасаа байгалийн нөөц баялагт 
тулгуурласан эдийн засгийн эрчимтэй хөгжлийн гараан дээр ирсэн, хүн 
амын бүтцэд 15-40 насны залуус 47.2 хувийг эзэлж байгаа, нээлттэй, 
ардчилсан засаглалтай, төрийн бодлого нь тогтвортой хөгжилд хүрэх 
эрмэлзэлтэй байгаа зэрэг нь ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 
нөхцөл бүрдсэнийг илтгэж байна.

Гэхдээ Монгол Улсын ядуурлын түвшин, орлогын тэгш бус хуваарилалт, 
байгалийн нөөцөд тулгуурласан эдийн засгийн бүтэц, эрчим хүч болон 
бусад нөөц баялгийн үр ашиггүй, үрэлгэн хэрэглээ, техник, технологийн 
хоцрогдол, уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий эмзэг байдал зэрэг нь 
бидэнд томоохон сорилт, бэрхшээл  үүсгэж  байна”.

Иймд “Эхлээд хөгжье, дараа нь цэвэрлэе” гэсэн өнөөгийн хандлагыг 
өөрчлөн байгальд ээлтэй, хаягдал багатай, үр ашигтай үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэн,, бүтээмжийг дээшлүүлж, нийгмийн оролцоог хангасан, 
хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгон хүн амын амьдралын 
чанарыг сайжруулах хэрэгцээ, шаардлага тулгарч байна”гэжээ.

Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын зарчмыг дараах байдлаар 
тодорхойлсон. Үүнд:

 - Нөөцийг хэмнэлттэй, үр ашигтай, зохистой ашиглах;
 - Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн салбарын бодлого,  

төлөвлөлтийг хийх; 
 - Цэвэр дэвшилтэт технологийг дэмжих;
 - Ногоон өсөлтийг бий болгоход иргэдийн оролцоог хангах;
 - Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх;
 - Ил тод, хариуцлагатай, хяналттай байх.

Ногоон хөгжлийн бодлогод дараах стратегийн 6 үндсэн зорилтыг 
дэвшүүлэн тавьсан. Үүнд:

y- Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон 
хаягдал багатай үйлдвэрлэл, хэрэглээг хөгжүүлнэ.

y- Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн 
орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, экосистемийн тэнцвэрт 
байдлыг хадгална.

y- Ногоон эдийн засгийг дэмжих санхүүжилт, татвар, зээл, 
урамшууллын оновчтой хөшүүргийг нэвтрүүлж, байгаль 
хамгаалал, хүний хөгжил, цэвэр технологийг дэмжих хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.

y- Ногоон ажил эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулан ногоон 
амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ.

y- Байгальд зохицсон ахуй, соёлын үнэт зүйлсийг хөгжүүлж, 
боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг ногоон 
хөгжлийн хурдасгуур болгоно.
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y- Уур амьсгалын өөрчлөлт, бүс нутгийн байгалийн нөөц баялаг, 
сэргэх чадавхад нийцүүлэн хүн амын суурьшлыг төлөвлөн 
хөгжүүлнэ.

Ногоон хөгжлийн бодлогын баримт бичигт эдгээр стратегийн үндсэн 
6 зорилтыг хэрэгжүүлэх арга замыг зорилт тус бүрээр нь тодорхойлж 
өгсөн. Эдгээрээс нэг зорилтыг жишээ болгон авч үзье. 

Стратегийн нэг дэх зорилт нь байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, 
хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай үйлдвэрлэл, хэрэглээг 
хөгжүүлэх явдал юм. Энэхүү зорилтыг доор дурдсан арга замаар 
хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

y- Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрийн технологийг шинэчлэн 
үрэлгэн хэрэглээ, алдагдлыг бууруулах, үнийн бодлогыг оновчтой 
болгох замаар эрчим хүчний үр ашгийг 2030 он гэхэд 20 хувь 
нэмэгдүүлж, эрчим хүчний үйлдвэрлэлд сэргээгдэх эрчим хүчний 
эзлэх хувийг 2020 он гэхэд 20 хувь, 2030 он гэхэд 30 хувьд хүргэж, 
тус салбарт ногдох хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах;

y- Ногоон барилгын үнэлгээний систем, эрчим хүчний аудит 
зэрэг ногоон шийдэл, эрчим хүчний хэмнэлттэй, дэвшилтэт 
технологи, стандартыг нутагшуулан нэвтрүүлж, эдгээрийг дэмжих 
урамшуулал, хөнгөлөлтийн механизмыг хэрэгжүүлж, барилгын 
дулааны алдагдлыг 2020 онд 20 хувь, 2030 онд 40 хувиар тус тус 
бууруулах;

y- Өрсөлдөөнийг урамшуулж, бүтээмжийг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ 
байгаль орчны чадавхийн хэм хэмжээ, стандартыг олон улсын 
жишигт нийцүүлэн тогтоож мөрдүүлэх, байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний үр дүнг сайжруулах;

y- Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг дэмжиж, ногоон технологид 
суурилсан экспортын баримжаатай боловсруулах үйлдвэрлэлийн 
кластерыг хөгжүүлж, арьс шир, ноос, ноолуур зэрэг түүхий эдийн 
бүрэн боловсруулалтын түвшинг 2020 онд 60 хувь, 2030 онд 80 
хувьд хүргэх;

y- Хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх, хөрс тордох агротехникийн 
болон усалгааны хэмнэлттэй, үр ашигтай дэвшилтэт технологи 
нэвтрүүлэх, ойн зурвас байгуулах замаар газар тариалан 
эрхлэлтийн улмаас үүсэх газрын доройтлыг бууруулж, үр тариа, 
төмс, хүнсний ногооны дотоодын хэрэгцээг хангах;

y- Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг 
боловсронгуй болгож, байгальд халгүйгээр хадгалах, савлах 
технологийг дэмжих;

y- Байгаль орчин, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан эко аялал 
жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх;

y- Эрдэс баялгийн салбарт нөөцийг үр ашигтай, хаягдалгүй ашиглах 
технологи бүхий үйлдвэрлэлийг дэмжих;
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y- Ил тод, хариуцлагатай олборлох үйлдвэрлэлийг төлөвшүүлж, 
байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах 
ажлын үр дүнг дээшлүүлэн, уул уурхайн үйл ажиллагааны 
улмаас хүрээлэн байгаа орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх;

y- Газрын тосны  уламжлалт болон уламжлалт бус эх үүсвэрийн 
хайгуул, олборлолтод олон улсын стандартыг нутагшуулж мөрдөх, 
байнгын хяналт-шинжилгээ хийх замаар орчны бохирдлоос 
сэргийлэх;

y- Уул уурхайн салбарын орлогоос баялгийн сангийн хуримтлалыг 
бий болгон урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангахад зарцуулах;

y- Байгаль орчинд ээлтэй, хүний эрүүл мэнд болон биологийн 
олон янз байдалд сөрөг нөлөөгүй дэд бүтэц, тээврийн сүлжээг 
хөгжүүлэх.

Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх “Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө”-г боловсруулах, уг бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэн дүгнэх 
шалгуур үзүүлэлтийг эцэслэн боловсруулах ажлууд хийгдэж байна. 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хууль, эрх зүйн хүчин. 
1995 онд батлагдаж, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012 
онуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” 
хуулиар хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, өнөө болон 
ирээдүй үеийнхний ашиг сонирхлын үүднээс байгаль орчныг хамгаалах, 
түүний баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсны боломжтойг нь нөхөн 
сэргээхтэй холбогдож төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд 
үүсэх харилцааг зохицуулдаг.   

1988 онд батлагдаж, 1994 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан “Газрын 
хэвлийн тухай” хууль нь өнөөгийн болон хойч үеийн ашиг сонирхолд 
нийцүүлэн газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон нийгмийн 
харилцааг зохицуулдаг. 

2012 онд батлагдсан “Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай” 
хууль нь хөрсийг доройтлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх, цөлжилтөөс 
сэргийлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. 

2012 онд батлагдсан “Усны тухай”, “Ус бохирдуулсаны төлбөрийн 
тухай” хуулиуд нь усны нөөц, түүний сав газрыг хамгаалах, зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээх, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ус 
бохирдуулсаны төлбөр ногдуулах, төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон 
харилцааг зохицуулдаг.    

2012 онд батлагдсан “Агаарын тухай”, “Агаарын бохирдлын тухай” 
хуулиуд нь хүрээлэн байгаа агаарыг хамгаалах, бохирдохоос урьдчилан 
сэргийлэх, агаар бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулж, хяналт тавих, 
мөн агаар бохирдуулсан этгээдэд агаарын бохирдлын төлбөр ногдуулах, 
төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. 
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2012 онд батлагдсан “Хог хаягдлын тухай” хууль нь хүний эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор хог хаягдлыг бууруулах, ангилах, цуглуулах, 
тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах, хог 
хаягдлыг экспортлох болон импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэхийг 
хориглохтой холбогдсон харилцааг зохицуулдаг.    

2006 онд батлагдсан “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай” хуулийн 
12-р зүйлд заасан байгаль хамгаалах сангийн тухай заалтууд нь байгалийн 
баялагийн нөөц, байгаль орчны төлөв байдлын хувьсал өөрчлөлтийн 
байдлыг судлах, цуглуулсан мэдээллийг боловсруулах, дүгнэлт гаргах, 
шаарлагатай арга хэмжээ авах, байгаль орчныг хамгаалах, түүний 
баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинд үзүүлэх 
хортой нөлөөллийг багасгах дэвшилтэт арга, хоргүй, бохирдолгүй, 
хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
үйл ажиллагааг урамшуулах, байгалийн гамшигт үзэгдлээс урьдчилан 
сэргийлэх, байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтэнд хяналт тавих үйл ажиллагаа явуулах зэрэгт зориулан 
уг санд төвлөрсөн хөрөнгийг зарцуулахтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулдаг.   

2. 5 Ногоон эдийн засгийн хөшүүрэг

Эдийн засгийн хөшүүргийн тухай ойлголт. Хөшүүрэг гэдэг нь 
хэн нэгний  ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахыг нь урамшуулах арга 
хэрэгсэл юм. Хөшүүрэг нь бүхий л түвшний эдийн засгийн үйл ажиллагаа, 
гаргасан шийдвэрийг судлан шинжлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэдэг6. Study 
com-с тодорхой арга замаар үйл ажиллагаа явуулахыг хөхүүлэн дэмждэг 
арга хэрэгслийг эдийн засгийн хөшүүрэг гэнэ7 хэмээн тодорхойлсон. 
Бизнесийн толь бичигт хүсэн хүлээж буй үр дүнд хүргэхүйц үйл 
ажиллагаа явуулах, хандлага бий болгох зорилго агуулсан урамшууллын 
арга хэрэгслийг хөшүүрэг гэнэ8 гэжээ. Түүнчлэн, эдийн засгийн хөшүүрэг 
нь бидний зан үйлд нөлөөлдөг арга хэрэгсэл бөгөөд эдийн засгийн эерэг 
хөшүүрэг нь бидний хийсэн сонголтыг урамшууулах үүрэг гүйцэтгэдэг 
бол торгууль, төлөөс хэлбэрийн хөшүүрэг нь бидний зарим сонголт, зан 
үйлийг шийтгэх арга хэрэгслийн үүрэг гүйцэтгэдэг9.  

Олон улсын туршлага. Европын холбооны “Үр ашигтай нөөц 
ашиглалт бүхий Европ-2020”санаачлага  болон Байгаль орчны үйл 
ажиллагааны 7 дугаар хөтөлбөрт эдийн засгийн хөшүүргийн асуудлыг 
тусгасан.  Үр ашигтай нөөц ашиглалт бүхий, хүлэмжийн хийн ялгарал 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Incentive
7 http://study.com/academy/lesson/economic-incentives-definition-examples-quiz.html
8 http://www.businessdictionary.com/definition/incentive.html
9 http://www.econedlink.org/interactives/index.php?iid=119
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багатай эдийн засаг нь үйлдвэрлэгч болон хэрэглэгчдэд хүчтэй дохио 
өгөх ёстой гэж үздэг. Гэхдээ өнөөгийн санхүүгийн болоод эдийн 
засгийн хөшүүргүүд энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх боломж олгох эсэх нь 
эргэлзээтэй гэж дээрх баримт бичгүүдэд дурдсан байдаг. Байгаль орчны 
санхүүгийн шинэчлэл, байгаль орчинд халтай татаас, Европын холбооны 
хүлэмжийн хийн худалдааны систем, урт хугацааны тогтвортой хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих арга хэрэгслүүд зэрэг эдийн засгийн хөшүүргүүдийн 
давуу болон сул талуудын талаар Эдийн засгийн хөгжлийн байгууллага, 
Европын Холбооны мэргэжилтнүүд, think tank (Тинк танк) болон төрийн 
бус байгууллагын төлөөлөгчид дүгнэлтийг хийж, тодорхой зорилтуудыг 
дэвшүүлээд байна. 

Татвар. Татвар нь Засгийн газрын орлогын эх үүсвэр, өрсөлдөөн, 
ажил эрхлэлт, хөрөнгө оруулалт зэрэг гол гол бодлогыг хэрэгжүүлэх 
хэрэгсэл боловч эдийн засгийн хариу  үйлдэлд нөлөөлдөг өндөр ач 
холбогдолтой хөшүүрэг юм. Европын холбоо нь орлогын татварын хувь 
хэмжээг бууруулахыг байгалийн нөөц, баялаг ашигласан болон байгаль 
орчныг бохирдуулсаны татварын бодлогыг чангатгах нь зүйтэй гэж үзэж 
байна. Байгаль орчны татварын хувь хэмжээ өндөр улс оронд эко-
инноваци болон өрсөлдөх чадварын түвшин өндөр байх хандлагатай 
байгаагаас үзвэл энэ бодлого олон тооны ашиг тустай байх магадлалтай 
гэсэн санаа Европт давамгайлж байна.  

Европын хөрөнгө оруулалтын банк (ЕХОБ) ногоон эдийн засгийн 
төслүүдэд 60 тэрбум еврогийн санхүүжилтийг ирэх 3 жилд хийхээр 
төлөвлөөд байна. Тус банкны хэлтсийн дарга Матьюс Золлар сэргээгдэх 
эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг татаас олгох замаар дэмжиж буй нь 
эерэгээсээ илүүтэй сөрөг нөлөө үзүүлж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг олон тооны төслүүд хүнд байдалд орж буйд шүүмжлэлтэй 
хандан, зохистой санхүүгийн механизмийг хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй 
байх болно үздэг.    

Ногоон эдийн засгийн мэдлэгийн платформын 3 дахь удаагийн 
ээлжит чуулганаар хэлэлцсэн асуудлын нэг нь ногоон эдийн засгийн 
санхүүгийн хөшүүргийн асуудал байсан. Уг чуулганаар илтгэсэн Кал 
Шчлегелмилч, Амани Жоас нарын “Ногоон татварын шинэчлэлийн 
бодлого боловсруулахад анхаарах асуудлууд” илтгэлд тухайн санхүүгийн 
хөшүүрэг байгаль орчинд учирч болох чухам ямар хохирлоос урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглэж байгааг сайтар ойлгосон байх явдал чухал гэж 
дурдсан. Энэхүү илтгэлд тусгасан ЭЗХАХБ-ын ашиглаж буй татварын 
ангилал болон тодорхойлолтыг Хүснэгт 2.2-т тусгав.
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Хүснэгт 2.2 Ногоон хөгжлийг дэмжих татварын төрөл 
Эрчим хүчний татвар 

Энэ ангиллын татварыг эрчим 
хүчний үйлдвэрлэл,  тээвэр 
болон бусад хэрэглээний 
зориулалт бүхий эрчим хүчний 
бүтээгдэхүүнд ашигладаг.

Тээврийн салбарт ашигладаг 
хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 
эрчим хүчний бүтээгдэхүүнд 
шатах тослох материал, 
шатахуун ордог бол бусад 
хэрэглээний зориулалтаар 
ашигладаг бүтээгдэхүүнд түлш, 
байгалийн хий, нүүрс, цахилгаан 
ордог. Нүүрстөрөгчийн давхар 
ислийн татварыг бохирдлын 
татварын ангилалд бус эрчим 
хүчний татварын ангилалд 
оруулдаг.  

Тээврийн татвар

Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, 
борлуулахтай холбоотой татвар энэ 
ангилалд хамаардаг. 

Бохирдлын татвар

Нүүрстөрөгчөөс бусад төрлийн 
хүлэмжийн хийн ялгаруулагчид 
(агаар болон усанд, хог 
хаягдлын менежмент, дуу 
чимээ) энэ төрлийн татварыг 
ногдуулдаг. 

Нөөцийн татвар

Ус, ой, зэрлэг ургамал, ан амьтан 
ашиглахтай холбоотой татвар энэ ангилалд 
ордог. Гэхдээ газрын гүний баялаг 
ашигласны төлөө төлөх татварыг энэ 
ангилалд хамааруулдаггүй

Ногоон татварын оновчтой бодлого нь технологийн дэвшилт шийдэл, 
инновацийг урамшуулах хөшүүрэг болдог байна. Тухайлбал, чулуужсан 
түлш ашиглахад өндөр татвар төлөх журам үйлчилдэг нь түүнийг орлох 
байгальд ээлтэй эрчим хүчний өөр төрлийн технологи, инновацийн 
шийдлийг урамшуулах механизм болж өгдөг. 

Ногоон эдийн засгийг дэмжих урамшууллын механизмыг Өмнөд 
Африкийн Бүгд Найрамдах Улс нэлээд цогц, тодорхой байдлаар 
тодорхойлсон. Өмнөд Африкийн  ногоон эдийн засгийн хөшүүрэг нь 
дараах хэсгээс бүрддэг. Үүнд: 

Санхүүгийн хөшүүрэг
yХувьцааны хөрөнгө оруулалтын, буцалтгүй тусламж, нөхөн 

олговор,
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yТөрийн хөрөнгө оруулалт, зээл,
yСэргээгдэх эрчим хүчний санхүүжилтийн нөхөн олговор,
yТатвар.

Эрх зүйн зохицуулалтын хөшүүрэг
yТарифын зохицуулалт,
yӨрсөлдөөнт тендерийн үйл ажиллагаа,
yСэргээгдэх эрчим хүчний зорилт.

Хүснэгт 2.3 Хувьцааны хөрөнгө оруулалт, буцалтгүй тусламж, нөхөн 
олговор

Салбар Боловсруулах үйлдвэрлэл
Технологи Аль нэгэн технологийг тусгайлан авч үзээгүй
Танилцуулга Боловсруулах үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх 

хөтөлбөрийн шугамаар олгох буцалтгүй тусламж
Санхүүжилтын 
хэмжээ 

Боловсруулах үйлдвэрийн бий болгосон нэмүү өртгийн 7-10 
хувьтай тэнцэх хэмжээний буцалтгүй тусламж  олгоно. Энэ 
хязгаарын хүрээнд үйлдвэрлэлийн зардлын 30-40 хувьтай тэнцэх 
хэмжээний, гэхдээ 6 сая ам. доллар хүртэлх үйлдвэрлэийн 
буцалтгүй тусламж олгож болно. 

Жил 2013
Лавлагаа КPMG-ийн “Сэргээгдэх эрчим хүчний татвар ба хөшүүрэг 2013”

Салбар Боловсруулах үйлдвэрлэл
Технологи Аль нэгэн технологийг тусгайлан авч үзээгүй
Танилцуулга Боловсруулах үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 

шугамаар олгох буцалтгүй тусламж
Санхүүжилтын 
хэмжээ

Боловсруулах үйлдвэрийн төслийн зөвшөөрөгдөх зардлын 15 
хувьтай тэнцэх хэмжээний буцалтгүй тусламж олгоно. 

Жил 2013
Лавлагаа КPMG-ийн “Сэргээгдэх эрчим хүчний татвар ба хөшүүрэг 2013”
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Татвар

Салбар Тухайлсан салбарыг онцлон авч үзэхгүй
Технологи Аль нэгэн технологийг тусгайлан авч үзээгүй
Танилцуулга Боловсруулах үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын 

хөтөлбөрийн шугамаар олгох буцалтгүй тусламж
Санхүүжилтын хэмжээ Цэвэр хөгжлийн механизмын шугамаар хуримтлагдсан 

хүлэмжийн хийн кредитээр дамжин орж ирсэн орлогыг 
татвараас чөлөөлнө.

Жил 2020
Лавлагаа КPMG-ийн “Сэргээгдэх эрчим хүчний татвар ба хөшүүрэг 

2013”

Монгол улсын туршлага. Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын 
нэгэн чухал стратегийн зорилт нь ногоон эдийн засгийг дэмжих 
санхүүжилт, татвар, урамшууллын оновчтой хөшүүргийг нэвтрүүлж, 
байгаль хамгаалал, хүний хөгжил, цэвэр технологийг дэмжих хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх юм.  Уг баримт бичгийн 3-р бүлэгт ДНБ-ний 2-оос 
доошгүй хувийг жил бүр ногоон хөгжилд зарцуулж, нэгж бүтээгдэхүүнд 
ногдох нүүрсхүчлийн хийн ялгарлыг бууруулах, бүтээмжийг дээшлүүлэх, 
байгалийн нөөц ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтыг 
өсгөхөөр заасан.

Мөн бүлгийн 3.3.4-т байгаль орчинд халтай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, 
бараа, бүтээгдэхүүний импорт, хэрэглээг багасгахад чиглэсэн ногоон 
татварын системийг бий болгохоор, 

Зураг 2.25 Бохирдуулагч төлнө ....
Эх сурвалж: http://www.xpats.com/belgium-falls-short-green-taxes

3.3.5-д олон улсын худалдааны гэрээ, хэлэлцээрт ногоон хөгжлийн 
зарчмыг тусган бага нүүрстөрөгч бүхий эрчим хүчний хэмнэлттэй 
технологийн худалдааг дэмжихээр, 

Зураг 2.26 Эрчим хүчний хэмнэлттэй технологийн худалдаа
Эх сурвалж. http://www.blackarrow.com.qa/index.php/services/bms-green-technologyhttp://www.floridagreenbuild.com/green.html
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3.3.6-д Засгийн газрын худалдан авалтын 20-оос доошгүй хувийг 
байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай, хэмнэлттэй бараа, ажил, үйлчилгээ 
авахад зарцуулахаар,

Зураг 2.27 Ногоон худалдан авалт
 Эх сурвалж: http://www.sustainable-procurement.org/about-spp/      Эх сурвалж:  http://twizart.com/25213/green-contemporary-lounge-chair

3.3.7-д банк санхүүгийн байгууллагын байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой 
санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгож, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэхээр, 

 
                                              Зураг 2.28 Тогтвортой санхүүжилтийн тогтолцоо
                                                             Эх сурвалж:http://re-define.org/category/blog-tags-189                             

3.4.7-д алслагдсан нутагт бэлчээрийн даацад тохируулан мал аж 
ахуй эрхэлж, усны эх, булаг шандыг арчилж, тордох зэргээр бэлчээрийн 
доройтлоос сэргийлэх чиглэлээр санаачилгатай ажиллаж байгаа 
малчдад эко системийн үйлчилгээний төлбөрийн урамшуулал олгох 
механизм бүрдүүлэхээр, 

     
Зураг 2.29 Бэлчээрийн доройтлоос сэргийлэх  экосистемийн төлбөрийн урамшуулал 
Эх сурвалж: http://www.olloo.mn/n/1333.htmlhttp://sun-surfer.com/tag/mongolia
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3.5.4-т ногоон хөгжлийг дэмжсэн цэвэр технологи, инновацийг 
хөгжүүлж, шинжлэх ухаан технологийн судалгаа, туршин нэвтрүүлэх 
санхүүжилтийг 2020 онд ДНБ-ний 2 хувь, 2030 онд 3 хувьд хүргэхээр тус 
тус тусгаад байна.

Зураг 2.30 Ногоон хөгжлийг дэмжсэн инноваци

Эх сурвалж:http://www.servo-stockholm.com/index.php?/project/sholm-house/ сурвалж: 
http://www.cgsthai.co.th/news/view.php?id_news=1

Татварын хөнгөлөлт. Байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, 
орчны бохирдол, хаягдлыг багасгах, байгальд халгүй техник, тоног 
төхөөрөмжийг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 8 дугаар сарын 23-ны 
өдрийн 303 дугаар тогтоол байдаг. Уг тогтоолын хэрэгжилтийн дүнгээс 
харахад 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар 17,6 тэрбум төгрөгийн 
татварт ногдох 1,8 тэрбум төгрөг, 2014 онд 7,2 тэрбум төгрөгийн татварт 
ногдох 0,7 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтийг аж ахуйн нэгж байгууллагууд 
эдэлсэн байна. Тогтоол хэрэгжих хугацаанд 12 аж ахуйн нэгж татварын 
хөнгөлөлтөд хамрагдаж, 2,5 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлсэн 
ба үүнд Рояал Өүшн ХХК, Сэлэнгэконстракшн ХХК, Солархаус ХХК, 
Дарханхэрлэн ХХК, Сибукторн ХХК, Могойнгол энержи ХХК-ны агаарын 
бохирдлыг бууруулах Европын холбооны EN 13240 стандартыг хангасан 
гэрийн зуух, эрчим хүчний хэмнэлттэй LED гэрлийн шил, сэргээгдэх эрчим 
хүч болох усан цахилгаан станцын тоног төхөөрөмж, ногоон байгууламж, 
ойг тарьж, ургуулах дуслын усалгааны систем зэрэг тоног төхөөрөмж, 
бүтээгдэхүүн багтжээ. 

Эко шошго. МҮХАҮТ-аас ногоон хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, 
ногоон бизнес, ногоон эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр доорх 2 төрлийн 
шошгыг байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн, байгаль орчинд ээлтэй зочлох 
үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд олгож байна.  Үүнд:

yy Байгалийн гаралтай, органик бүтээгдэхүүнд олгодог “Органик 
бүтээгдэхүүн шошго,
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Зураг 2.31 Эко шошго
Эх сурвалж: http://www.mongolchamber.mn/chamber/index.php/2015-06-09-07-49-12/2015-06-11-02-25-41
http://www.mongolchamber.mn/mncci/index.php/home-page/home/2012-08-27-08-29-56/2982-2014-06-26-190600

yy Байгаль орчинд ээлтэй үйлчилгээний менежмент нэвтрүүлж буй 
зочид буудал, зочлох үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгжүүдэд олгодог “Ногоон буудал” эко шошго.

2.6 Ногоон эдийн засгийн хөрөнгө оруулалт

2009 онд НҮБ-ын БОХ-ийн нийтлүүлсэн “Даян дэлхийн ногоон 
хөгжлийн шинэ хэлцэл”  бодлогын товчоонд Е. Барбиерын санал 
болгосон ногоон хөгжилд шийдвэрлэх үүрэгтэй гурван гол зорилтыг 
дараах байдлаар томьёолжээ. Үүнд:
yДэлхийн эдийн засгийг аваръя гэвэл юуны түрүүнд, ажлын шинэ 

байр бий болгох, хүн амын эмзэг хэсгийг хамгаалах,
yНүүрстөрөгчийн хамаарал, экосистемийн доройтлыг бууруулах, 

эдийн засгийг цэвэр, тогтвортой хөгжлийн замд оруулах,
yТогтвортой, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг цаашид 

үргэлжлүүлэх, Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, 2015 
оны эцэс гэхэд хэт ядууралд цэг тавих. 

Ногоон өсөлт, хөгжлийг хангахад хамгийн чухал үүрэгтэй арга 
хэрэгслийн нэг нь хөрөнгө оруулалт ногоон хөгжлийн зарчимд нийцсэн 
байх явдал гэж үздэг. Ийм учраас Швейцар улсын Давос хотноо 2014 
онд чуулсан Дэлхийн эдийн засгийн форумын үеэр “Green Growth Action 
Alliance” (Грийн гроуф акшин алайэнс)-ийн боловсруулсан Ногоон 
хөрөнгө оруулалтын тайланг танилцуулсан. Энэхүү тайланд өнөөг хүртэл 
мөрдлөг болгож ирсэн ердийн хөрөнгө оруулалтын зарчмыг дэлхийн 
эдийн засгийн шаардлагатай өсөлтийг бий болгоход үргэлжлүүлэн 
ашиглахаас гадна дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг ногоон болгох, ногоон 
өсөлтийг хангахад шаардлагатай нэмэлт хөрөнгө оруулалтын зарчмыг 
хэрэгжүүлэх явдал зайлшгүй хэрэгтэй гэжээ.

2015 оны 1-д сард Итали улсын Венец хотноо чуулсан Даян дэлхийн 
ногоон мэдлэгийн платформын 3-р чуулганы төлөөгчид төсвийн хөрөнгө 
оруулалтыг хүрээлэн буй орчинд ээлтэй технологийн хөрөнгө оруулалтад 
чиглүүлэх нь ногоон өсөлтийн зорилтыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ 
хэмээн санал нэгтэй хүлээн зөвшөөрсөн.  Нөгөөтэйгүүр, төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын эх үүсвэр хязгаарлагдмал, ногоон хөрөнгө оруулалтын 
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хэрэгцээ их тул энэхүү зөрүүг нөхөхийн тулд хувийн салбарын хөрөнгө 
оруулалтын санхүүжилтэд баталгаа гаргах, даатгалын зохистой бодлого, 
эдийн засгийн оновчтой хөшүүрэг хэрэглэх, бодлогын орчинг сайжруулах 
оновчтой арга замыг сонгон хэрэглэхийг зөвлөсөн.

46 
 

тайланд өнөөг хүртэл мөрдлөг болгож ирсэн ердийн хөрөнгө оруулалтын зарчмыг 
дэлхийн эдийн засгийн шаардлагатай өсөлтийг бий болгоход үргэлжлүүлэн 
ашиглахаас гадна дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг ногоон болгох, түүн дээр 
нэмээд ногоон өсөлтийг хангахад шаардлагатай нэмэлт хөрөнгө оруулалтын 
зарчмыг хэрэгжүүлэх явдал зайлшгүй чухал болох талаар дурьдсан. 

2015 оны 1-д сард Итали улсын Венец хотноо чуулсан Даян дэлхийн ногоон 
мэдлэгийн платформын 3-р чуулганы төлөөгчид төсвийн хөрөнгө оруулалтыг 
хүрээлэн буй орчинд ээлтэй технологийн хөрөнгө оруулалтад чиглүүлэх нь ногоон 
өсөлтийн зорилтыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ хэмээн санал нэгтэй хүлээн 
зөвшөөрсөн.  Нөгөөтэйгүүр, төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр 
хязгаарлагдмал, ногоон хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ их тул энэхүү зөрүүг 
нөхөхийн тулд хувийн салбарын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтэд баталгаа 
гаргах, даатгалын зохистой бодлого, эдийн засгийн оновчтой хөшүүрэг хэрэглэх, 
бодлогын орчинг сайжруулах оновчтой арга замыг сонгон хэрэглэхийг зөвлөсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схем 2.2Саарал хөрөнгө оруулалтаас ногоон хөрөнгө оруулалтад шилжилт хийх үзэл баримтлалЭх сурвалж: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GreenInvestment_Report_2013.pdf 
 

Санхүүжилтын зөрүүг төр, хувийн хэвшлийн  түншлэлийг хөгжүүлэх замаар 
нөхөх боломжтой юм. Үүний тулд Засгийн газар, олон улсын байгууллага, хувийн 
хэвшлийн  салбарын удирдлагууд хамтран, нэг зорилго тээж ажиллах явдал чухал 
болохыг олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрсөн.    

Хүснэгт 2.4Ногоон хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн эх үүсвэр 
Төслийн нэр Улс Төсвийн 

хөрөнгө 
оруулалт 

Хувийн 
хэвшлийн  
хөрөнгө 

оруулалт 

Нийт хөрөнгө 
оруулалт 

Санхүүжилтийн 
эх үүсвэр 

Мехико 
хотын 
метробус  

Мексик 287 сая ам. 
дол 

119 сая ам. 
дол 

406 сая ам. 
дол 

ЭЗХАХБ 

Ердийн хөрөнгө 
оруулалтын зарчим 

Ногоон өсөлт 

 

+ 

Ногоон өсөлтийг бий 
болгоход 

шаардлагатай нэмэлт 
хөрөнгө оруулалт 

болгох 

Дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтыг ногоон 

болгох Дэлхийн эдийн засгийн  
шаардлагатай өсөлтийг 
хангах зорилготой дэд 

бүтцийн хөрөнгө 
оруулалт 

Шилжилт 

Схем 2.2 Саарал хөрөнгө оруулалтаас ногоон хөрөнгө оруулалтад шилжилт хийх үзэл 

баримтлал Эх сурвалж: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GreenInvestment_Report_2013.pdf

Санхүүжилтын зөрүүг төр, хувийн хэвшлийн  түншлэлийг хөгжүүлэх 
замаар нөхөх боломжтой юм. Үүний тулд Засгийн газар, олон улсын 
байгууллага, хувийн хэвшлийн  салбарын удирдлагууд хамтран, нэг 
зорилготой ажиллах хэрэгтэй юм.   

Хүснэгт 2.4 Ногоон хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн эх үүсвэр

Төслийн 
нэр

Улс Төсвийн 
хөрөнгө 

оруулалт

Хувийн 
хэвшлийн  
хөрөнгө 

оруулалт

Нийт 
хөрөнгө 

оруулалт

Санхүүжилтийн 
эх үүсвэр

Мехико 
хотын 
метробус 

Мексик 287 сая ам. 
дол

119 сая ам. 
дол

406 сая ам. 
дол

ЭЗХАХБ

Walney 
Offshore  
Салхин 
цахилгаан 
станц

Англи Эдийн 
засгийн 

урамшууллын 
хөшүүрэг

1.3 тэрбум 
ам. дол

1.3 тэрбум 
ам. дол

Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
санаачилга

Ouar zazate 
нарны 
эрчим 
хүчний 
үйлдвэр

Морокко 2.569 тэрбум 
ам. дол

253 сая ам. 
дол

2.822 
тэрбум ам. 

дол

Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
санаачилга

Тайландын 
эрчим 
хүчний 
хэмнэлтийн 
хөтөлбөр

Тайланд 525 сая ам. 
дол

450 сая ам. 
дол

975 сая ам. 
дол

Даян Дэлхийн 
Нөөцийн Институт
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Тунисийн 
нарны 
эрчим хүч 
ашиглах 
халаалтын 
төсөл

Тунис

24 сая ам. 
дол

110 сая ам. 
дол

134 сая ам. 
дол

Даян Дэлхийн 
Нөөцийн Институт, 

Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
санаачилга

Уругвайн 
салхин 
цахилгаан 
станц

Уругвай 7 сая ам. дол 2  тэрбум ам. 
дол

2 тэрбум 
ам. дол

ойролцоо 
тооцоо

НҮБХХ

Эквадор, 
Колумб 
улсын 
нутагт 
орших усны 
хагалбар 
газрын 
хамгаалалт 

Колумб 30 сая ам. 
дол

150 сая ам. 
дол

170 сая ам. 
дол

ойролцоо 
тооцоо

Даян Дэлхийн 
Усны Зөвлөл

Эх сурвалж: Ногоон хөрөнгө оруулалтын тайлан, Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум, 2013 

Санхүүжилтын шинэлэг хэлбэр болох төр, хувийн хэвшлийн  
түншлэлийн талаар олон жишээ байдаг. Тухайлбал, Мексик Улсын 
нийслэл хотын автобусны түргэн үйлчилгээний систем нь 93 км урт 
зам бүхий 4 шугамтай бөгөөд нийт 365 автобус шугаманд гарч, өдөрт 
дунджаар 700,000 зорчигчдод үйлчилгээ үзүүлэх хүчин чадалтай систем 
юм. Уг системийг барьж байгуулах бүтээн байгуулалт 2005 оны 6 сард 
эхэлсэн бөгөөд  өнөөг хүртэл өргөтгөл хийгдсээр байгаа ажээ. Системийн 
онцлог нь автобусны нэгдсэн шугам, буудал, билетний автомат 
төлбөрийн систем, олон хүний суудалтай том оврын автобуснууд, 
хяналтын дэвшилтэт системтэйд оршдог. Уг төслийг үр ашиг муутай, 
аюулгүй ажиллагаа сайн хангадаггүй микро автобусны үйлчилгээг халах  
зорилгоор санаачилсан. Төсөл нь хөрөнгө оруулалт болон  улс төрийн 
дэмжлэгтэй холбоотой  саад бэрхшээл тулгарч байсан боловч амжилттай 
хэрэгжсэн төсөлд тооцогддог.  
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Хүснэгт 2.5 Хувийн хэвшлийн санхүүжилт, саад бэрхшээл, 
амжилтын хүчин зүйлс, бодлого, хөшүүрэг

Хөрөнгө оруулалтын 
санхүүжилтэд учирч 
байсан саад бэрхшээл

Амжилтын хүчин зүйлс Бодлого, хөшүүрэг

Хөнгөлөлт олгох журам, 
хөнгөлөлтийн тухай хууль 

Төр,хувийн хэвшлийн  
түншлэлийн хууль эрх 
зүйн үндэс бүрдээгүй 
байсан

Урьдчилан гаргах 
шаардлагатай зардлыг 
нөхөх хангалттай 
хэмжээний орлогогүй 

Нийтийн тээврийн хэт 
төвлөрсөн тогтолцоо

Иргэний нийгмийн болон 
төрийн бус байгууллагуудын 
хүчтэй лобби

Цэвэр агаарын тухай 
хөтөлбөр

Хүчтэй манлайлагч

Хуучин автобус паркийг халж, актлах 
үйл ажиллагаа

Хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд 
дэд бүтэц, паркийн өртөг зардлыг  
тодорхой болгосон

Өмнөх төлөвлөлтийн үйл 
ажиллагааг олон улсын 
байгууллагын тусламжийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн

Цэвэр хөгжлийн механизмын 
санхүүжилт

Хувийн салбарын хөрөнгө оруулагч-
операторуудад төлбөр төлөх схем 
боловсруулсан

Төр,хувийн хэвшлийн бүтээлч 
түншлэлийн хувилбар боловсруулж 
хэрэгжүүлсэн

Эх сурвалж: Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум, 2013. Ногоон хөрөнгө оруулалтын тайлан

Хүснэгт 2.6 Санхүүжилтийн бүтэц, сая ам. дол
Төсвийн 

хөрөнгөөр 
хийсэн хөрөнгө 

оруулалт

Санхүүжилтийн 
эх үүсвэр

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгө 

оруулалт

Санхүүжилтийн 
эх үүсвэр

Нийт хөрөнгө 
оруулалт

Дэд бүтэц
258 сая ам. дол Мексикийн ЗГ 35 сая 

ам.дол
Олон төрлийн 
эх үүсвэрээр 

бүрдсэн

293 сая ам. дол

Автобус парк
15 сая ам. дол 

(15%)
Мексикийн ЗГ 84 сая ам. 

дол (85%) 
Олон төрлийн 
эх үүсвэрээр 

бүрдсэн

99 сая ам.дол

Бусад санхүүжилт
9 сая ам. дол ЦХМ-ын 

санхүүжилт (10 
жилийн туршид)

9 сая ам. дол

4.8 сая ам. дол Дэлхийн банк

 ДДБОХ-ийн 
буцалтгүй 
тусламж

4.8 сая ам. дол

Нийт
287 сая ам.дол 119 сая ам. 

дол
406 сая ам.дол

Эх сурвалж: Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум, 2013. Ногоон хөрөнгө оруулалтын тайлан
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Ногоон хөрөнгө оруулалт хийхэд хэд хэдэн хүчин зүйлс сөргөөр 
нөлөөлдөг. С. Каминкер нар нь “Байгууллагын хөрөнгө оруулагчид ба дэд 
бүтцийн ногоон хөрөнгө оруулалт” баримт бичигт эдгээр хүчин зүйлсийн 
талаар өгүүлсэнийг Хүснэгт 2.7-д товчлон харуулав.

Хүснэгт 2.7 Ногоон хөрөнгө оруулалтад тулгарч буй саад 
бэрхшээл

Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтад 
тулгарч буй бэрхшээл

Шууд хөрөнгө оруулалттай холбоотой саад бэрхшээл
y- Хөрвөх чадварын эрсдэл
y- Тендерийн үйл явц, цаг хугацаатай холбоотой 

хүндрэл
y- Актик, пассивын тэнцвэр хадгалах шаардлага
y- Өртөг зардал өндөртай багийг барьж ажиллуулах 

хэрэгцээ 
y- Урьдчилсан үнэлгээ, дүгнэлт хийхэд цаг хугацаа их 

шаарддаг, өртөг өндөр
Зохицуулалт, бодлогын чанартай саад бэрхшээл
y- Улс төрийн тодорхой бус байдал
y- Төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийн шаардлага, 

шууд хөрөнгө оруулалтад тавьдаг хязгаарлалт
y- Шинээр гарсан бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

тодорхой бус байдал
y- Нягтлан бодох, бүртгэлийн дүрэм журам, түргэн 

хөрвөх чадваргүй активыг ил болгохтой холбоотой 
Ногоон хөрөнгө оруулалтад 
тулгарч буй саад бэрхшээл

Эрсдэл
y- Зах зээлийн алдаа: нүүрсхүчлийн давхар ислийн 

хангалттай үнэлгээ хийдэггүй, хангалттай 
хэмжэээний урамшууллын хөшүүрэг байхгүй, 
чулуужсан түлшний татаас хэрэглэсээр байгаа

y- Урьчилан таах аргагүй, хоёрдмол утгатай, нарийн 
төвөгтэй, богино хугацаанд л үйлчилдэг бодлогын 
дэмжлэг

y- Капиталыг  олж авахын төлөөх өрсөлдөөөн
y- Зарим төрлийн онцгой эрсдэл, тухайлбал, шинэ 

технологи нь шинэ ур чадвар, нөөц шаарддаг
Хөрөнгө оруулалтын оновчтой 
арга хэрэгсэл дутагдалтай байгаа 

Хөрөнгө оруулалтын сантай холбоотой асуудлууд
y- Сангийн үйл ажиллагааг хадгалахын тулд өндөр 

шимтгэл төлөх шаардлагатай болдог
y- Хөрвөх чадварыг хадгалахад хүндрэлтэй

Шинэ тулгар ногоон бондын зах зээлтой холбоотой 
асуудлууд
y- Цөөн тооны төсөл, үйл ажиллагааны зардал өндөр,  
y- Үнэт цаас болгохтой холбоотой хүндрэл бэрхшээл

Эх сурвалж: Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум, 2013. Ногоон хөрөнгө оруулалтын тайлан

Дээр дурьдсан ногоон хөрөнгө оруулалтад учирч буй саад бэрхшээлийг 
даван туулахын тулд ямар алхам хийж болох талаар дараах саналуудыг 
уг баримт бичигт мөн тусгасан байна. Үүнд: 
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y- Хөрөнгө оруулагчдыг эдийн засгийн хөшүүргийн талаарх 
мэдээллээр хангах үүрэг бүхий үйлчилгээний цэгтэй байх. 
Ингэснээр хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, 
үр ашгийн талаар тодорхой мэдээлэлтэй болж, урт хугацааны 
хөрөнгө оруулалтад шаардлагатай эрх зүйн, зохицуулалтыг 
илүүтэй сайн ойлгох болно.  

y- Байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх дэд бүтцийн төслийг 
анхааралдаа авах.  Үр ашиг муутай чулуужсан түлшний татаасыг 
байхгүй болгох, байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй төслийн үйл 
ажиллагааг үнэлж, үүнийг зардалд шингээж тооцох нь ногоон 
хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, үр ашгийн талаарх  мэдээллийг 
боловсруулахад чухал үүрэгтэй.

y- Үндэсний дэд бүтцийн зураглалыг гаргах. Энэ нь засгийн газрын 
тухайн салбарыг хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэлд итгэх итгэлийг 
хөрөнгө оруулагчдад төрүүлэх, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 
тухайн хөрөнгө оруулагчийн сонирхож буй төсөл тусгагдсан 
эсэхийг харуулах ач холбогдолтой.

y- Ногоон санхүүжилтийн арга хэрэгслийг хөгжүүлэх  үйл явцыг 
идэвхжүүлэх. Тухайлбал, ногоон бонд үүний жишээ байж болно. 

y- Ногоон хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах. 
Үндэсний зөвлөхүүдийг төслийн үйл ажиллагаанд оролцуулах 
замаар зардлыг бууруулах, үндэсний чадавхийг сайжруулах 
боломжтой. 

y- Ногоон хөрөнгө оруулалтын тухай төр,хувийн хэвшлийн яриа 
хэлцлийг өрнүүлэх явдал чухал. 

y- Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдээллийг сайжруулах, 
ил тод болгох хэрэгтэй. 

Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн санаачилга  (ТоС) 
хөтөлбөр. 

 Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд, 2014 оны 12-р сар. Байгаль орчин, ногоон 
хөгжил, аялал жуулчлалын яам, Монголбанк, Нийслэлийн 
засаг дарга, Монголын банкуудын холбоо хамтран 
Тогтвортой санхүүжилтийн зарчмыг тохиролцож, 
Харилцан ойлголцлын санамж бичигт 2014 оны 12-р сард 

гарын үсэг зурсан. ТоС-д нэгдсэн банкууд энэхүү шийдвэрийн дагуу 
харилцагчийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг тооцоолдог болох, уул 
уурхай, барилга, хөдөө аж ахуй, боловсруулах үйлдвэр зэрэг байгаль 
орчин, нийгэмд өндөр эрсдэл учруулах салбаруудад тусгай шаардлагуудыг 
тавих, мөн банк өөрөө үлгэрлэн манлайлах хүрээнд банкны үйлчилгээний 
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хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ус, цаас, эрчим хүчний хэмнэлттэйгээр банкны 
үйл ажиллагааг явуулах зэрэг тодорхой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх юм. 

Тогтвортой санхүүжилт санаачилгын хүрээнд Монгол Улсын эдийн засгийн 
дараах  салбарын үйл ажиллагааг дэмжин зээл, хувьцааны санхүүжилт 
олгохдоо баримтлах удирдамжийг батлан мөрдүүлэхээр болоод байна. 
Тогтвортой санхүүжилтийн гол зарчмууд нь дараах болно. Үүнд:

y- Байгаль орчныг хамгаалах зарчим,
y- Ажилчид болон орон нутгийн иргэдийг хамгаалах,
y- Түүх, соёлын өвийг хамгаалах,
y- Ногоон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих,
y- Санхүүгийн үйлчилгээний тэгш, хүртээмжийг дэмжих,
y- Ёс зүйтэй санхүүжилт, компанийн засаглалыг дэмжих,
y- Хариуцлагатай, ил тод байдлыг дэмжих,
y- Манлайлан үлгэрлэх.

Хөдөө аж ахуйн салбарын удирдамж. Хөдөө аж ахуйн салбарын 
төслийг санхүүжүүлж, харилцагчдад зээл олгож буй банкууд шинэ 
харилцагч, төсөл, зээлийг үнэлэхдээ Монгол Улсын Тогтвортой 
санхүүжилт (ТоС)-ийн дээр дурдсан зарчмууд болон энэхүү салбарын 
удирдамжийг мөрдөх шаардлагатай.

Хүснэгт 2.8  Хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаа

Хөдөө аж ахуйн салбар Эрхэлдэг үйл ажиллагааны төрөл
Агро ойжуулалт y- Газар тариаланг мод, бут сөөгтэй хослуулан тариалж 

ургуулах хөдөө аж ахуйн цогц аргачлал 
Усны аж ахуй y- Загас, хавч, нялцгай биетэн болон усны ургамал зэрэг усны 

организмын аж ахуй 
Үр тарианы аж ахуй y- Буудай болон тосны ургамалын тариалан 

y- Усалгаатай газар тариалан 
y- Усалгаагүй газар тариалан 
y- Хүлэмж (улаан лооль, өргөст хэмх, хүлэмжид ургадаг бусад 

хүнсний ногоо); 
y- Төмс, лууван, байцаа, чацаргана, аньс, нэрс зэрэг задгай 

талбайн хүнсний ногоо, жимс жимсгэний тариалан 
Ма аж ахуй y- Фермерийн аж ахуй: 

y- Зөгийн аж ахуй; 
y- Сүүний ферм; 
y- Шувууны ферм; 
y- Хонины ферм; 
y- Гахайн ферм. 
y- Бэлчээрийн мал аж ахуй – гол төлөв адуу, тэмээ, үхэр, хонь, 

ямаа, буга зэрэг амьтадын маллагааны уламжлалт арга 
y- Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хадгалалт, боловсруулалт, 

худалдаа 

Удирдамжийг хөдөө аж ахуйн салбарын дараах үйл ажиллагааг 
дэмжих зорилгоор боловсруулсан. Үүнд: 

y- ХАА-н салбарын харилцагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
эрсдэл, боломжийг тодорхойлохийн зэрэгцээ харилцагчийн 
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байгаль орчин, нийгмийн асуудлууды сайжруулах,
y- ХАА-н үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, нийгмийн 

эрсдэлийг зээл, харилцагчийн түвшинд үнэлж, ангилан байгаль 
орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний шалгуурыг бий болгох; 

y- ХАА-н салбарын харилцагчдад зээл, санхүүжилт олгохтой 
холбоотой үүсэх байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг удирдан 
зохицуулах салбарын холбогдолтой олон улсын стандарт, тэргүүн 
туршлагыг авч хэрэгжүүлэх; 

y- ХАА-н салбарын харилцагчдад зээл, санхүүжилт олгох явцдаа ил 
тод байдал, хариуцлагыг дэмжих хандлагыг хэрэгжүүлэх; 

y- Шаардлагатай тохиолдолд, харилцагчийн байгаль орчин, 
нийгмийн гүйцэтгэлийг сайжруулах боломжийг тодорхойлно. Үүнд: 

y- Мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах 
санаачилгыг дэмжих.

Барилга, дэд бүтцийн салбарын удирдамж. Удирдамжийг 
барилга, дэд бүтцийн салбарын дараах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор 
боловсруулсан. Үүнд: 

y- Барилгын салбарын харилцагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
эрсдэл, боломжийг тодорхойлохийн зэрэгцээ харилцагчийн 
байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудыг удирдах чадварыг 
тодорхойлох; 

y- Барилгын салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль 
орчин, нийгмийн эрсдэлийг зээл болон харилцагчийн түвшинд 
үнэлж, ангилах боломжтой байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн 
үнэлгээний шалгуурыг бий болгох; 

y- Барилгын салбарын харилцагчдад зээл болон санхүүжилт 
олгохтой холбоотой үүсэх байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг 
зохицуулах салбарын холбогдолтой олон улсын стандарт, тэргүүн 
туршлагыг авч хэрэгжүүлэх; 

y- Барилгын салбарын харилцагчдад зээл болон санхүүжилт 
олгох явцдаа ил тод байдал, хариуцлага тооцох хандлагыг авч 
хэрэгжүүлэх; 

y- Шаардлагатай тохиолдолд, харилцагчийн байгаль орчин, 
нийгмийн гүйцэтгэлийг сайжруулах боломжийг тодорхойлж, 
эрэлхийлнэ. 

Энэхүү удирдамжид хамаарах барилга, дэд бүтцийн салбарын үйл 
ажиллагааг хөтөлбөрийн баримт бичигт дараах байдлаар авч үзсэн. 
Үүнд:
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Хүснэгт 2.9 Барилгын салбарын үйл ажиллагаа
Барилга, дэд бүтцийн салбар Эрхэлдэг үйл ажиллагааны төрөл
Барилга байгууламж  y- Орон сууц, худалдаа үйлчилгээний зориулалттай 

барилга байгууламж; 
y- Аж үйлдвэрийн зориулалттай барилга байгууламж

Дэд бүтэц y- Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт: 
y- Авто зам; 
y- Төмөр зам; 
y- Эрчим хүч үйлдвэрлэх байгууламж, жишээ нь: 
y- Салхин тээрэм; 
y- Нарны эрчим хүч үйлдвэрлэгч; 
y- Нүүрсэн галлагаат дулааны  цахилгаан станц; 
y- Усан цахилгаан станц; 
y- Усны байгууламж; 
y- Хог хаягдлын байгууламж;  
y- Бусад байгууламж. 

Боловсруулах салбарын удирдамж. Удирдамжийг боловсруулах 
салбарын дараах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор боловсруулсан. 
Үүнд: 

y- Боловсруулах салбарын харилцагчийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой эрсдэл, боломжийг тодорхойлохийн зэрэгцээ 
харилцагчийн байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудыг удирдах 
чадварыг тодорхойлох; 

y- Боловсруулах үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, 
нийгмийн эрсдэлийг зээл болон харилцагчийн түвшинд үнэлж, 
ангилах байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний 
шалгуурыг бий болгох; 

y- Боловсруулах салбарын харилцагчдад зээл болон санхүүжилт 
олгохтой холбоотой үүсэх байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг 
удирдах салбарын холбогдолтой олон улсын стандарт, тэргүүн 
туршлагыг авч хэрэгжүүлэх; 

y- Боловсруулах салбарын харилцагчдад зээл болон санхүүжилт 
олгох явцдаа ил тод байдал, хариуцлагыг дэмжих хандлагыг авч 
хэрэгжүүлэх; 

y- Шаардлагатай тохиолдолд харилцагчийн байгаль орчин, нийгмийн 
гүйцэтгэлийг сайжруулах боломжийг тодорхойлж эрэлхийлнэ. 

Удирдамжинд боловсруулах салбарын дараах үйл ажиллагаа багтах 
бөгөөд цаашдаа үүгээр хязгаарлахгүй талаар зааж өгсөн.  Үүнд: 

y- Хүнд үйлдвэрлэлийн боловсруулалт,
y- Хөнгөн үйлдвэрлэлийн боловсруулат,
y- Хүнсний үйлдвэрлэлийн боловсруулалт. 
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Хүснэгт 2.10 Боловсруулах салбарын үйл ажиллагаа

Үйлдвэрлэлийн салбар Эрхэлдэг үйл ажиллагааны төрөл
Хүнд үйлдвэрлэл y- Тоосго, хавтан, блокны үйлдвэр 

y- Цемент, зуурмагийн үйлдвэр 
y- Шилний үйлдвэр 
y- Метал, төмөр боловсруулах үйлдвэр  
y- Полистиролын үйлдвэр 
y- Бохир ус цэвэрлэх үйлдвэр 
y- Хог хаягдлыг дахин боловсруулах 

үйлдвэр 
Хөнгөн үйлдвэрлэл y- Хөвөн даавууны үйлдвэр 

y- Хаалга, цонхны үйлдвэр 
y- Нэхмэлийн үйлдвэр 
y- Тавилгын үйлдвэр 
y- Цаасны үйлдвэр 
y- Эмийн бүтээгдэхүүний үйлдвэр 
y- Хуванцар (усны сав) –ын  үйлдвэр 
y- Үнэт метал, эрдэнийн чулуун 

бүтээгдэхүүний үйлдвэр 
y- Хэвлэх үйлдвэр  
y- Бэлэг, дурсгалын зүйлийн үйлдвэр 
y- Арьс, ширний үйлдвэр 
y- Зүсмэл модны үйлдвэрлэл 
y- Тамхины үйлдвэр 
y- Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэр 

Хүнсний үйлдвэрлэл y- Ундаа, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэр 
y- Талх, нарийн боовны үйлдвэр 
y- Гурилын үйлдвэр 
y- Мах боловсруулах үйлдвэр 
y- Сүүний үйлдвэр 
y- Ургамлын тосны үйлдвэр 

 
Уул уурхайн салбарын удирдамж. Удирдамжийг салбарын дараах үйл 
ажиллагааг дэмжих зорилгоор боловсруулсан. Үүнд: 

y- Уул уурхайн салбарын харилцагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
эрсдэл, боломжийг тодорхойлохийн зэрэгцээ харилцагчийн 
байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудыг удирдах чадварыг 
тодорхойлох; 

y- Уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, нийгмийн 
эрсдэлийг зээл болон харилцагчийн түвшинд үнэлж, ангилах 
байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний шалгуурыг бий 
болгох; 

y- Уул уурхайн салбарын харилцагчдад зээл болон санхүүжилт 
олгохтой холбоотой үүсэх байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг 
удирдах салбарын холбогдолтой олон улсын стандарт, тэргүүн 
туршлагыг авч хэрэгжүүлэх; 
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y- Уул уурхайн салбарын харилцагчдад зээл болон санхүүжилт 
олгох явцдаа ил тод байдал, хариуцлагыг дэмжих хандлагыг авч 
хэрэгжүүлэх; 

y- Шаардлагатай тохиолдолд харилцагчийн байгаль орчин, нийгмийн 
гүйцэтгэлийг сайжруулах боломжийг тодорхойлж эрэлхийлнэ. 

Удирдамжинд уул уурхайн салбарын дараах үйл ажиллагаа багтах 
бөгөөд цаашдаа үүгээр хязгаарлагдахгүй талаар зааж өгсөн. Үүнд: 

y- Хайгуулийн төсөл, хамааралтай байгууламж,
y- Метал олборлох уурхайн төсөл, хамааралтай дэд бүтэц,
y- Метал бус элемент олборлох уурхайн төсөл, хамааралтай дэд 

бүтэц,
y- Эрчим хүчний нөөц олборлох уурхайн төсөл, хамааралтай дэд 

бүтэц. 

Хүснэгт 2.11 Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаа
Уул уурхайн салбар Эрхэлдэг үйл ажиллагааны төрөл
Хайгуулын төсөл
Метал олборлох уурхайн төсөл Зэс болон бусад метал ын ил, далд 

уурхай 
Алтны ил, далд уурхай 
Төмрийн ил, далд уурхай 

Метал бус элемент олборлох уурхайн 
төсөл

Барилгын материалын карьер 
Жоншны ил, далд уурхай 

Эрчим хүчний нөөц олборлох уурхайн 
төсөл

Нүүрсний ил, далд уурхай 
Шатдаг занар, газрын тосны уурхай 

2. 7 Ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн явцыг үнэлэх 

Ногоон хөгжлийн шалгуур үзүүлэлт. Ногоон хөгжлийн  бодлого 
хэрэгжилтийг бид хэмжих учиртай. Энэ нь бидэнд хүлээсэн үр дүнд 
хүрч буй эсэхээ хянах, шаардлагатай өөрчлөлтийг цаг алдалгүй хийх, 
шийдвэр гаргах боломж олгоно. Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалыг 
олон түвшинд хэр сайн хэрэгжүүлж буй, хүрээлэн буй орчиндоо аль хэр 
ээлтэй, тогтвортой эдийн засагтай, нийгмийн хувьд эрх тэгш байдлыг 
хангасан  хүртээмжтэй, эрүүл, аюулгүй улс болохоо мэдэхийн тулд 
ногоон хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлдог. 

Ногоон эдийн засгийн шалгуур үзүүлэлтийг ногоон хөгжлийн гурван 
гол хэмжээст хуваан авч үзэхийг санал болгосон байдаг. Үүнийг НҮБ-ын 
БОХ “Ногоон эдийн засаг” бодлогын зөвлөмж баримт бичигт тулгуурлан 
тайлбарлахыг оролдоцгооё. Засгийн газар усны гол хагалбар газрууд 
дахь ойн доройтсон эко системийг нөхөн сэргээх арга хэмжээ авахаар 
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шийдвэрлэлээ гэж үзье. Энэ тохиолдолд, байгаль орчны хэмжээс нь 
ойжуулалт, ойн доройтсон экосистемийг сэргээх болон уур амьсгалын 
өөрчлөлттэй  холбоотой үзүүлэлтүүд, нийгмийн асуудалтай холбоотой 
хэмжээс нь усны хагалбар газрууд дахь ойн эко системийг сэргээх нь хүн 
амыг ундны усаар хангах үйлчилгээ үзүүлэх, улмаар тухай тухайн орон 
нутагт оршин сууж буй иргэдийн эрүүл мэнд сайжирч,  энэ нь ядуурлыг 
бууруулах, нийгмийн эрх тэгш байдлыг хангахад нөлөөлөхтэй холбоотой  
үзүүлэлтүүд байх бол, эдийн засгийн хэмжээс нь хүн амын эрүүл мэндтэй 
холбоотой зардлын бууралт, ус цэвэрлэх үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын 
хэрэгцээ буурах зэрэг санхүүгийн зардлын бууралтыг харуулсан үзүүлэлт 
байж болох юм. 

Ногоон эдийн засгийн үзүүлэлтийг тодорхойлохын тулд үзүүлэлтийн 
үзэл баримтлал  боловсруулах шаардлагатай гэж үздэг. Үзэл баримтлалыг  
боловсруулахын тулд дараах зөвлөмжийг харгалзан үзэхийг зөвлөмж 
болгосон байдаг. Үүнд:

y- Юуны өмнө санаа зовоож буй  хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлаа 
тодорхойлох,

y- Уг асуудлуудаа үнэлэх,

y- Асуудлын учир шалтгааныг тодорхойлох,
y- Асуудлын эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг 

үнэлж, дүгнэх.
Санаа зовоож буй асуудлаа тодорхойлохын тулд байгаль орчин, 

эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн өнөө болон ирээдүйн ерөнхий хандлагыг 
тодорхойлох багц үзүүлэлтийг ашиглах шаардлагатай бөгөөд НҮБ-ын 
БОХ-өөс хэд хэдэн алхмыг санал болгодог.

Хүснэгт 2.12 Ногоон эдийн засгийн шалгуур үзүүлэлтийг 
тодорхойлох нь

Тэргүүн ээлжинд 
шийдвэрлэх 

асуудлын хүрээ

Тулгамдаж буй асуудлууд Хэмжих үзүүлэлт

Уур амьсгалын 
өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
оруулах хувь нэмэр

Шуурганы давтамж ба эрчим

Хүлэмжийн хийн ялгарал (Жилийн CO2 
ялгарал)

Жилийн дундаж хур тундас (мм-ээр), 
ууршилт

Шуурганаас үүдэлтэй хохирол (жилээр, 
... ам.доллар)

Эко системийн 
менежмент

Ой устаж байна 

Экосистемийн үйлчилгээний 
алдагдал

Ойжуулах талбай, га-гаар

Тусгай хамгаалалтанд авах газар 
нутгийн хэмжээ,га-гаар
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Нөөцийн үр ашиг Газрын гүний усны нөөц 
багасч байна

Сэргээгдэх эрчим хүчний эх 
үүсвэрийн үр ашиг доогуур 
байна 

Усны эрчим эсвэл бүтээмж (м3/
ам.доллар) 

Нүүрсний хэрэглээний эрчим (ДНБ/тонн)

Химийн болон 
бусад хог хаягдлын 
менежмент

Агаарын бохирдол

Хөрсний бохирдол

Хүхрийн исэл (SOx )-ийн ялгарал (Kg/
yWr) 

Ус цэвэршүүлж, дахин эргүүлж 
ашигласан байдал (%) Хүнд, хортой 
металлын агуулмж, жишээ нь, Hg, Cd, 
Pb, Cr. (мг/кг)

Эх сурвалж: Ногоон эдийн засаг: Ногоон эдийн засгийн бодлого боловсруулахад ашиглах 
шалгуур үзүүлэлтүүд, НҮБ-ын БОХ, 2014

Үүний дараа хийсэн судалгаан дээрээ үндэслэн бодлогын зорилтуудаа 
томьёолно. Дээр дурдсан үзүүлэлтүүдийг санаа зовоож буй асуудпаа 
бүрэн таньж мэдэхэд ашиглах бол бодлогоо тодорхойлоход ашиглах 
үзүүлэлтүүдийг шийдлийн загвар гаргахад ашиглана. Үүнтэй холбоотой 
алхам дараах хоёр хэсгээс бүрдэж болно:

y- Бодлогын зорилтоо тодорхойлох,

y- Хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ тодорхойлох.
Бодлогын зорилтыг тодорхой, хэмжиж болохуйц, бодит, гэхдээ 

зоримог, мөн гүйцэтгэлийг хянах боломж олгохуйц цаг хугацаатай байхаар 
тодорхойлно. Бодлогын зорилтууд, арга хэмжээгээ тодорхойлсоны 
дараа эдгээртэй холбоотой хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн хөшүүрэг 
зэрэг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд нь боломж олгох арга хэрэгсэл юу 
байж болохыг үзүүлэлтийнхээ тусламжтайгаар судална. 

НҮБ-ын БОХ-ийн “Ногоон эдийн засгийн ахиц дэвшлийг хэмжихүй” 
товхимолд байгаль орчны анхаарал татсан асуудлууд, холбогдох 
үзүүлэлтүүдийг жишээ болгон авсан байдаг.
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Хүснэгт 2.13 Байгаль орчны тулгамдсан асуудлууд, 
тэдгээрийг хэмжих үзүүлэлт

Асуудал Үзүүлэлт
Уур амьсгалын 
өөрчлөлт

Жилд ялгаруулах хүлэмжийн хий, тонноор
Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалдсэргээгдэх эрчим 
хүчний эзлэх хувь, %
Нэг хүнд ногдох эрчим хүчний хэрэглээ

Эко-системийн 
менежмент

Нийт газар нутагт ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь, %
Усны стресс буюу жилд дунджаар нэг хүнд ногдох м3 ус
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ, га

Нөөцийн үр ашиг Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадлын өгөөж, Btu/төг
Нэгж материалын өгөөж, тонн/төг
Усны өгөөж, м3/төг

Химийн бодис, хог 
хаягдлын менежмент

Хог хаягдал цуглуулалтын хувь, %
Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын хувь, %
Жилийн нийт хог хаягдлын хэмжээ, тонноор эсвэл хогны 
овоолго бүхий талбай, га-аар   

Эх сурвалж: Ногоон эдийн засгийн ахиц дэвшлийг хэмжихүй, НҮБ-ын БОХ, 2012

  Энэхүү  товхимолд ногоон эдийн засгийн бодлогын зарим алхмууд, 
холбогдох үзүүлэлтийг дараах байдлаар тусгасан. Үүнд:

Хүснэгт 2.14 Эдийн засгийн асуудлууд, тэдгээрийг хэмжих үзүүлэлт

Бодлогын арга хэмжээ Үзүүлэлт
Ногоон хөрөнгө 
оруулалт

Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаанд зарцуулах 
зардлын ДНБ-д эзлэх хувь
Байгаль орчны бараа, үйлчилгээний салбарын хөрөнгө 
оруулалт, жилээр, төг

Ногоон санхүүгийн 
шинэчлэл

Чулуужсан түлш, ус, загас агнуурын татаас, төг-өөр 
эсвэл хувиар
Чулуужсан түлшний татвар, төг-өөр эсвэл хувиар
Сэргээгдэх эрчим хүчний хөшүүрэг, төг-өөр эсвэл хувиар

Эко-системийн 
үйлчилгээний үнэлгээ

Нүүрстөрөгчийн өртөг, төг/тонн
Экосистемийн үйлчилгээ (жишээ нь, усан хангамж)

Ногоон худалдан авалт Тогтвортой/ногоон худалдан авалтын хэмжээ, төг
Ногоон ажлын байрны 
ур чадварын сургалт

ДНБ-нд ногдох сургалтанд зориулсан зарцуулалтын 
хэмжээ
Нэг жилд сургалтанд хамрагдагсан хүний тоо

Эх сурвалж: НҮБ-ын БОХ, 2012. Ногоон эдийн засгийн ахиц дэвшлийг хэмжихүй



НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭС

60

Хүснэгт 2.15 Сайн сайхан, эрх тэгш байдлын үзүүлэлт
Сайн сайхан, эрх тэгш байдал Үзүүлэлт
Ажил эрхлэлт Жилийн орлогын хэмжээ

Ажлын байрны тоо хэмжээ

Жини индекс

Жилд шинээр бий болсон нэмүү өртөг
Байгаль орчны бараа, 
үйлчилгээний салбарын үйл 
ажиллагааны үр дүн

СО2 болон материалын ашиглалтын бүтээмж

Бичиг үсэг тайлагдсан байдал

Нийт баялаг Нийт байгалийн баялагийн үнэ цэнэ
Нөөцийн хүртээмжтэй байдал Эрчим хүчээр хангагдаж буй байдал

Усан хангамж

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж
Эрүүл мэнд Ундны усан дахь хортой химийн бодисын хэмжээ

Агаарын бохирдлоос шалтгаалан эмнэлэгт хэвтэн 
эмчлүүлсэн хүний тоо

100.000 хүнд ногдох зам тээврийн ослын тоо
Эх сурвалж: Ногоон эдийн засгийн ахиц дэвшлийг хэмжихүй, НҮБ-ын БОХ, 2012

ЭЗХАХБ-аас “Ногоон хөгжлийн үзүүлэлтийн хамрах хүрээ”-г 
дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг. 

Схем 2.3 Ногоон хөгжлийн үзүүлэлтийн хамрах хүрээ

Эх сурвалж: ЭЗХАХБ, 2011. Ногоон хөгжлийн шилжилтийг үнэлэх үйл явц

http://www.oecd.org/greengrowth/Measuring%20Local%20Green%20Growth_Copenhagen_16%20January%2017%20FINAL%20A4.pdf
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Монгол Улсын хувьд ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг дараах байдлаар тогтоосон бөгөөд 2013 
оны тоон мэдээллийг суурь болгон авч үзсэн. 

Хүснэгт 2.16 Монгол Улсын  ногоон хөгжлийн бодлогын 
хэрэгжилтийг үнэлэх үзүүлэлтүүд

Шалгуур үзүүлэлт 2020 он 
/хувиар/

2030 он
 /хувиар/

1 Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд
сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь

 
20

 
30

2 Барилгын дулааны алдагдлын  бууралт, хувь 20 40
3 Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын хэмжээ, хувь 20 40
4 Ногоон хөгжилд зарцуулах зардлын ДНБ-д  эзлэх хувь 2 3
5 Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаанд зарцуулах 

зардлын ДНБ-д  эзлэх хувь
 
2

 
3

6 Засгийн газрын ногоон худалдан авалтын эзлэх хувь 20 30
7 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ, хувь 25 30
8 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлэх хувь
 

20
 

30
9 Нийт газар нутагт ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх 

хувь
 

8.5
 
9

10 Баталгаат ундны усаар хангагдах хүн амын эзлэх хувь  
80

 
90

`11 Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдах 
хүн амын эзлэх хувь

 
40

 
60

12 Ядуурлын түвшин 24 15
13 Улаанбаатар хот, бусад суурин газрын ногоон 

байгууламжийн талбайн эзлэх хувь
 

15
 

30
Эх сурвалж: http://www.legalinfo.mn/annex/details/6438?lawid=10482

Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага нь “Байгаль орчны 
статистикийн, мэдээллийн аргачлалаар үнэлгээ хийх, мэдээллийн 
маягтыг боловсронгуй болгох” ажлын хүрээнд байгаль орчны статистикийн 
өнөөгийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах үе шат, аргачлал, 
мэдээллийн санг НҮБ-ын Статистикийн хэлтсээс боловсруулсан Байгаль 
орчны статистикийг хөгжүүлэх үндсэн хүрээ-2013-тэй зэрэгцүүлж, үнэлгээ 
өгөх судалгааг хийсэн. Уг судалгааны тайланд БОНХАЖЯ-ны захиргааны 
мэдээллийн  18 маягтаар 313 үзүүлэлт, ОБЕГ-ын  захиргааны мэдээллийн 
1 маягтаар 25 үзүүлэлт, ЦУОШГ-ын 1 захиргааны мэдээллийн 1 маягтаар 
7 үзүүлэлт нийт 345 үзүүлэлтийг цуглуулах мэдээллийн маягт хүчинтэй 
мөрдөгдөж байна.

2010 онд “Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох 
аргачлал”-ыг 9 бүлэг 35 үзүүлэлттэйгээр баталсан нь байгаль орчны 
статистикт мөрдөж байна, хэмээн өгүүлжээ. 
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НҮБ-ын Статистикийн хэлтсээс зөвлөмж болгож буй байгаль орчинтой 
холбоотой 492 үзүүлэлтээс  доорх хүснэгтэд харуулсан 187 үзүүлэлт 
буюу 38 орчим хувийг Монгол Улс гаргаж байна (Ш. Ариунболд, 2014).   

Хүснэгт 2.17 НҮБ СХ-ээс зөвлөмж болгож буй үзүүлэлт ба Монгол 
Улсын тооцох  боломжтой үзүүлэлт

Бүрэлдэхүүн НҮБ БОСХҮХ Монгол Улс

Бүрэлдэхүүн 1: Байгаль орчны нөхцөл 
байдал болон чанар 

181 84

Бүрэлдэхүүн 2: Байгаль орчны хөрөнгө, 
тэдгээрийн ашиглалт 

124 61

Бүрэлдэхүүн 3: Агаарын  бохирдол,хог 
хаягдал 

57 14

Бүрэлдэхүүн 4: Байгалийн гамшигт 
болон онцгой үзэгдэл 

33 10

Бүрэлдэхүүн 5: Хүмүүсийн амьдрах 
орчин болон орчны эрүүл мэнд 

49 14

Бүрэлдэхүүн 6: Байгаль орчны 
хамгаалал, менежмент болон оролцоо  

48 4

Нийт 492 187
Эх сурвалж: Ш. Ариунболд, 2014. “Байгаль орчны статистикийн тоо, мэдээллийн 
технологид үнэлгээ хийх, мэдээллийн маягтыг боловсронгуй болгох” зөвлөх үйлчилгээний 
тайлан

Түүнчлэн ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг хэмжих 
шалгуур үзүүлэлтүүдээс дараах үзүүлэлтүүдийг шинээр боловсруулах 
шаардлагатай гэж үзсэн байна. 

y- Барилгын дулааны алдагдлын бууралт, хувиар,
y- Ногоон хөгжилд зарцуулах зардлын ДНБ-д  эзлэх хувь,
y- Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаанд зарцуулах зардлын 

ДНБ-д  эзлэх хувь,
y- Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх хувь,
y- Улаанбаатар хот, бусад суурин газрын ногоон байгууламжийн 

талбайн эзлэх хувь.  
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Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх, 
эдийн засаг (үйлдвэрлэл, хэрэглээ), байгалийн хөрөнгө (байгалийн нөөц, 
байгаль орчны чанар), авч хэрэгжүүлэх бодлогын уялдааг тодорхойлсон 
үзүүлэлтүүдийг боловсруулах ажлын хэсгийн тайланд ногоон хөгжлийн 
бодлогын хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэхэд шаардлагатай 204 үзүүлэлтийн 
31 үзүүлэлт  буюу 15.2 хувь нь өнөөдөрийн байдлаар үндсэн мэдээлэл 
нь бэлэн байгаа тул тухайн үзүүлэлтийг тооцох боломжтой, 57 үзүүлэлт 
буюу 27.9 хувь нь үндсэн мэдээллийг сайжруулж, ойрын хугацаанд бий 
болгох боломжтой, 116 үзүүлэлт буюу 56.9 хувь нь тусгайлсан судалгаа, 
тооллого зохион байгуулж, мэдээлэл цуглуулалтын системийг шинээр 
бий болгох буюу үндсэн мэдээллийг бий болгоход урт хугацаа шаардагдах 
үзүүлэлтүүд байна гэжээ. 

НЭЗТТ-ийн хүрээнд НҮБ-ын Сургалт судалгааны хүрээлэнгийн 
дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын ногоон хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсруулах ажлыг ҮСХ хэрэгжүүлж байна. Уг ажлын хүрээнд 24 яамд, 
агентлагийн төлөөллийг оролцуулан ногоон хөгжлийн бодлогын 6 зорилт, 
52 дэд зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 332 үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэлэлцэж, үйл ажиллагаа бүрт хамаарах 199 үзүүлэлтийг тодорхойлсон. 

Дэлхийн ногоон эдийн засгийн индекс. Dual Citizen компани нь 
Дэлхийн ногоон эдийн засгийн индекс тайланг 2010 оноос эхлэн эрхлэн 
гаргаж байгаа бөгөөд уг тайланд 2012 онд 27 улсыг хамруулж байсан 
бол 2014 оны тайланд дэлхийн 60 улс орон, 70 хотыг хамруулжээ.  
Энэхүү тайлангийн гол зорилго нь бодлого боловсруулагчид, олон улсын 
байгууллага, болон хувийн хэвшлийнхэнд ногоон эдийн засгийн зорилтоо 
хэрхэн биелүүлж буй талаар баримтад тулгуурласан мэдээлэл өгөх, 
ногоон хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсэж буй хөрөнгө оруулагчдад ногоон 
хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн мэдээллийг түгээх, барилга, тээвэр, 
аялал жуулчлал, эрчим хүч зэрэг эдийн засгийн гол салбаруудын үйл 
ажиллагаа ногоон эдийн засгийн үзэл баримтлалд хэрхэн нийцэж буй, 
агаарын чанар, ус, ой зэрэг байгаль орчны нөхцөл байдлын талаархи 
иргэдийн санаа бодлын талаар дэлхий нийтэд мэдээлэхэд оршдог. 

Ногоон эдийн засгийн индекс тайлангийн судалгаанд доор 
дүрслэн үзүүлсэн 32 багц үзүүлэлтийг ашиглаж байна.
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НЭЗТТ-ийн хүрээнд НҮБ-ын Сургалт судалгааны хүрээлэнгийн 
дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын ногоон хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсруулах ажлыг ҮСХ хэрэгжүүлж байна. Уг ажлын хүрээнд 24 яамд, 
агентлагийн төлөөллийг оролцуулан ногоон хөгжлийн бодлогын 6 зорилт, 52 дэд 
зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 332 үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж, үйл 
ажиллагаа бүрт хамаарах 199 үзүүлэлтийг тодорхойлсон.  

Дэлхийн ногоон эдийн засгийн индекс. Dual Citizen компани нь Дэлхийн 
ногоон эдийн засгийн индекс тайланг 2010 оноос эхлэн эрхлэн гаргаж байгаа 
бөгөөд уг тайланд 2012 онд 27 улсыг хамруулж байсан бол 2014 оны тайланд 
дэлхийн 60 улс орон, 70 хотыг хамруулжээ.  Энэхүү тайлангийн гол зорилго нь 
бодлого боловсруулагчид, олон улсын байгууллага, болон хувийн хэвшлийнхэнд 
ногоон эдийн засгийн зорилтоо хэрхэн биелүүлж буй талаар баримтад 
тулгуурласан мэдээлэл өгөх, ногоон хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсэж буй хөрөнгө 
оруулагчдад ногоон хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн мэдээллийг түгээх, барилга, 
тээвэр, аялал жуулчлал, эрчим хүч зэрэг эдийн засгийн гол гол салбаруудын үйл 
ажиллагаа ногоон эдийн засгийн үзэл баримтлалд хэрхэн нийцэж буй, агаарын 
чанар, ус, ой зэрэг байгаль орчны нөхцөл байдлын талаархи иргэдийн санаа 
бодол зэрэг асуудлын талаар дэлхий нийтэд мэдээлэхэд оршдог.  

Ногоон эдийн засгийн индекс тайлангийн судалгаанд доор дүрслэн үзүүлсэн 
32 багц үзүүлэлтийг ашиглаж байна. 
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Схем 2.3 Ногоон эдийн засгийн индекс
Эх сурвалж: http://dualcitizeninc.com/GGEI-Report2014.pdf

Уг тайланд ногоон эдийн засгийн тухай олон нийтийн ойлголт, 
танин мэдэхүй, энэ чиглэлд хийж буй  үйл ажиллагааны үр дүн, 
гүйцэтгэлээр Дани, Герман улс судалгаанд хамрагдсан дэлхийн улс 
орнуудыг тэргүүлж, Швед, Итали, АНУ, Их Британи , Хятад, Норвеги, 
Шинэ Зеланд улсууд удаалсан байдаг. Судалгааг 72 улс оронд санал 
асуулга явуулах хэлбэрээр зохион байгуулдаг бөгөөд уг судалгаагаар 
дэлхийн ногоон эдийн засгийн 90 гаруй хувийг Аргентин, Австрали, 
Бразил, Канад, БНХАУ, Дани, Финлянд, Франц, Герман, Исланд, Энэтхэг, 
Индонез, Израиль, Япон, Мексик, Нидерланд, Шинэ Зеланд, Норвеги, 
Өмнөд Африк, Өмнөд Солонгос, Испани, Швед, Турк, Арабын Нэгдсэн 
Эмират улс, Их Британи, АНУ зэрэг улс орнууд эзэлж байна. 
Түүнчлэн уг судалгааны тайланд цаашид НҮБ-аас зөвлөмж болгож 
байгаа гол гол  үзүүлэлтүүдийг үе шаттайгаар бүрдүүлэх шаардлагатай 
талаар дурджээ. Судалгаанд Копенгаген, Стокгольм, Осло, мөн Германы 
Берлин, Амстердам, Ванкаувер хотуудыг дэлхийн хамгийн ногоон хот 
гэж үзсэн байна. 
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Зураг 2.32  Копенгаген хот  
Эх сурвалж: http://www.internationaltravellermag.com/uber-cool-
copenhagen/  

 Зураг 2.33 Стокгольм хот
Эх сурвалж:http://www.josh.se/news/article/allt-om-stockholm-
goes-xcap

Зураг 2.34 Осло хот  
Эх сурвалж:http://natureneedshalf.org/oslo/ Зураг 2.35 Берлин хот

Эх сурвалж:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_
skyline_2009w.jpg

 

Зураг 2.36 Амстердам хот                                              Зураг 2.37 Ванкоувер хот
 Эх сурвалж: https://en.wikipedia.org/wiki/Canals_of_Amsterdam                     Эх сурвалж: http://yvr.dreamstakeflight.ca/

Дасгал:
Дасгалын зорилго: Дээр үзэж танилцсан Монгол Улсын ногоон 

хөгжлийн бодлого болон энэхүү бүлгийн эхэнд дурдсан дэлхийн зарим 
улс орны жишээн дээр тулгуурлан Монгол Улсад ногоон өсөлтийг хангах 
боломж түүний дотор өөрсдийн ажилд хамааралтай үйл ажиллагаа юу 
байж болох талаар суралцагч бүр тунгаан бодох, багаараа саналаа 
солилцон энэ талаар цаашдынхаа үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх санал 
гаргахад оршино. 
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Даалгавар: Сургалтанд оролцогч бүр ногоон өсөлтийг бий болгоход 
би юу хийж чадах вэ? гэдгээ 5 минутад багтаан тунгаан бодох ба дараах 
хүснэгтийг ашиглан наад зах нь  хийж болох 3 ажлаа бичнэ.   
Үйл ажиллагааны жишээ

# Хийж болох ажил, санаачлага Яагаад Үр дүн юу байж 
болох

1 Туул голыг бохирдуулж буй 
шалтгааныг нарийвчлан судална

2
3
4
5

Бөглөсөн хүснэгтэн дээр нэрээ тавих албагүй. Бөглөж дуусаад 
хүснэгтээ доош нь харуулж тавина. 

Хүн тус бүр хүснэгтийг бөглөсний дараа сургалтанд оролцогч  4-5 хүн 
нийлж нэг баг болон 4-5 хүснэгтэнд бичигдсэн асуудлаар хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Баг тус бүр хэлэлцүүлэгт хамрагдсан асуудлаас 3-ыг сонгон 
дээрх хүснэгтэд оруулсан мэдээлэл болон хэлэлцүүлгийн үед хамгийн 
чухал гэж үзсэн ажлыг танилцуулна. Танилцуулга бүрийн эцэст асуулт 
тавьж, санал бодлоо солилцоно.



СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

67

ГУРАВ. НОГООН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
Зорилго: Энэхүү бүлгийн зорилго нь тогтвортой хөгжилд 

хүрэх гүүр болсон ногоон өсөлт, түүнд нөлөөлөх 
ногоон үйлдвэрлэл, хэрэглээ, нөөцийг үр 
ашигтай ашиглах нь ямар ач холбогдолтой 
болох талаар мэдлэг олгож, улмаар өөрсдийн 
хэрэглээ, амьдралын хэв маягаа хэрхэн 
өөрчилж болох санаачлагыг эхлэх хүсэл 
эрмэлзлийг бий болгохол оршино. 

Зорилтот бүлэг Төрийн албан хаагчид, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын ажилтнууд, төрийн болон 
хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
ажилтнууд,  иргэний нийгмийн байгууллагын 
ажилтнууд, иргэд, залуучууд, өсвөр насны 
хүүхдүүд

Сургалт явуулах хэлбэр Танхимын хэлбэрээр
Туршлага судлах айлчлал зохион байгуулах 
хэлбэрээр

Сургалтанд ашиглах материал: Молли Скотт Сато, 2012. Ногоон эдийн засаг 
БОНХАЖЯ, 2014. УИХ-ын 2014 оны 6.13 
өдрийн 43 тоот тогтоол “Монгол Улсын Ногоон 
хөгжлийн бодлого”
НҮБ, 19926  Agenda 21 
НҮБ 2012. “Рио+20”, Үр дүнгийн баримт бичиг
НҮБ-ын ЭЗНХ-ийн комисс, 2012, Ногоон эдийн 
засгийн удирдамж, 
Dual Citizen Inc, 2012. Ногоон эдийн засгийн 
индекс
ОУХБ, 2012. “Ногоон бизнесийн боломж, 
сонголт” гарын авлага
МҮХАҮТ, Г. Түмэнжаргал, 2014. Ногоон 
үйлдвэрлэл, хэрэглээ илтгэл
НҮББОХ, 2011
Ногоон эдийн засаг тайлан
WBCSD, Sustainable concumption: Facts and 
Trends from a business perspective, 

Ложистик: Сургалтыг  4 цагт багтаан хийнэ.

3.1.Ногоон үйлдвэрлэл

Ногоон үйлдвэрлэлийн тухай ойлголт. Байгаль орчинд ээлтэй үйл 
ажиллагаа явуулж, ашиг, орлого олоход чиглэсэн бизнесийн стратеги 
хэрэгжүүлдэг үйлдвэрлэлийг ногоон үйлдвэрлэл гэнэ10. 

2002 оны Тогтвортой хөгжлийн Дээд хэмжээний уулзалтаар баталсан 
Йоханнесбургийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тогтвортой үйлдвэрлэл, 

10 http://www.referenceforbusiness.com/small/Eq-Inc/Green-Production.html
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хэрэглээ нь тогтвортой хөгжлийг хангахад шаардлагатай хамгийн гол 
суурь хүчин зүйл болно хэмээн тусгажээ. Тогтвортой үйлдвэрлэл, 
хэрэглээ нь ногоон буюу хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй байх 
шаардлагатай байдаг.  

Ногоон үйлдвэрлэл нь эрчим хүч, усны хэмнэлттэй, хүнд, хортой 
химийн элемент агуулаагүй түүхий эд, материал ашигласан, хог хаягдлыг 
багасгах зорилгоор дахин боловсруулсан материал ашигласан, хог 
хаягдлаа, тухайлбал, бохир усаа цэвэрлэж, буцаан ашигладаг технологийн 
шийдэлтэй байх, бохирдлоос урьчилан сэргийлэх, ашиглалтын зардал 
бага байх зэрэг шаардлагыг хангасан байдаг. 

Ногоон эдийн засгийн зарчимд нийцсэн үйл ажиллагаа явуулахын 
тулд практикт Олон улсын стандарт ISO 14001-ийг мөрдлөг болгодог. 
Түүнчлэн компанийн нийгмийн хариуцлагын ISO 26000, Үйлдвэрийн 
газрын эрүүл ахуй, аюулгүй орчны OHSAS 18001  стандартыг мөрддөг.

Схем 3.1 Байгальд ээлтэй бизнесийн төлөвлөлт, үр дүн

67 
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Бизнесийн санаа гаргахаас эхлээд төлөвлөлт, үйлдвэрлэлд ашиглах 
байгалийн болон бусад нөөц баялаг, түүхий эдийн сонголт хийх, үйлдвэрлэл 
явуулах технологийн шийдлийг сонгох, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэн 
хүргэх үйл ажиллагаа зэрэг бүхий л үе шатанд ногоон үйлдвэрлэлд тавигдах 
шаардлагыг мөрдөнө. Дээрх схем шинээр бизнес эрхлэх, үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааг шинээр зохион байгуулах тохиолдолд илүү тохиромжтой зураглал юм.    

Харин нэгэнт үйл ажиллагаа явуулаад эхэлчихсэн тохиолдолд хэрхэн 
ногоон үйлдвэрлэлийн зарчимд нийцүүлэн өөрчлөлт хийж болох вэ? 

 

Бизнесий
н санаа 

Үйлдвэрлэлд 
ашиглах нөөц 
баялаг, түүхий эд 

Үйлдвэрлэлийн 
технологи, тоног 
төхөөрөмж – 
Үйлдвэрлэл 

Бүтээгдэхүүн,үйлчилгээ 

Эрчим хүч, дулаан, усны алдагдал 
бага 

Агаарын бохирдол (Гадна, доторхи 
агаарын чанар) үүсгэхгүй байх 

Хог хаягдал багатай, бохир усаа 
цэвэршүүлж дахин ашиглах шийдэл 

Төлөвлөл
т 

 

Бизнесийн санаа гаргахаас эхлээд төлөвлөлт, үйлдвэрлэлд 
ашиглах байгалийн болон бусад нөөц баялаг, түүхий эдийн сонголт 
хийх, үйлдвэрлэл явуулах технологийн шийдлийг сонгох, үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэн хүргэх үйл ажиллагаа зэрэг бүхий л үе шатанд 
ногоон үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлагыг мөрдөнө. Дээрх схем шинээр 
бизнес эрхлэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг шинээр зохион байгуулах 
тохиолдолд илүү тохиромжтой зураглал юм.   

Харин үйл ажиллагаа явуулаад эхэлчихсэн тохиолдолд хэрхэн 
ногоон үйлдвэрлэлийн зарчимд нийцүүлэн өөрчлөлт хийж болох вэ?
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Зураг 3.1 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг ногоон эдийн засгийн зарчимд нийцүүлэн өөрчлөх нь
Эх сурвалж: Г. Түмэнжаргал, 2014 “Ногоон үйлдвэрлэл ба хэрэглээ” илтгэл, 

Юуны өмнө эцсийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тавигдах шаардлагыг 
судална. Төсөөлж төлөвлөсөн түвшинд хүртэл сайжруулахын тулд 
хэрэгтэй түүхий эд, бусад нөөц баялгийг хэрхэн хэмнэлттэй ашиглах, 
эсвэл орлуулж болохуйц ногоон зэрэглэлд нийцэх түүхий эдийн сонголт 
хийнэ. Техник, технологийн шинэчлэл хийх, сайжруулах арга хэмжээ 
авна. Шинэ технологид ажилтнуудаа сурган дадлагажуулна. Энэ бүхий л 
шатанд анхаарах гол асуудал нь үйлдвэрлэлийн үйл явцын болон эцсийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэгчдийн эрүүл мэнд, байгаль орчинд 
ээлтэй байх явдал юм. 

Тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаа хүний эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд ээлтэй байх нь хэмнэлтийн зарчимтай яв цав нийцдэг 
талаар судлаачид дурдсан нь цөөнгүй. Учир нь ногоон хөгжлийн зарчим 
нь өөрөө аливаа нөөц, баялагийг үр ашигтай зарцуулах, эрчим хүч, ус 
хэмнэх гээд зардлыг бууруулах хөшүүрэг болж өгдөг. Зардал буурах нь 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.  

Түүнчлэн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээндээ мөрдөх дотоод дүрэм, 
журамтай байвал стандартын  мөрдөхөд дөхөм болно. Эрчим хүч, ус, 
хог хаягдлын менежмент, химийн бодисын менежмент, байгаль орчны 
удирдлагын менежментийн журмууд орж болно. Журмын гол санааг 
зурган хэлбэрээр бүгдэд ойлгомжтой байхаар үйлдэж мөрдүүлж болох 
талтай. Жишээ нь:
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Цэвэр буюу ногоон үйлдвэрлэлийн зарчмыг хэрэгжүүлэхдээ үйлдвэрлэлийн 
технологийн шат дамжлаг бүрт, тухайлбал, үйлдвэрлэлийн түүхий эд, материал, 
эрчим хүч, бусад нөөц орох үйлдвэрлэлийн орцын шинжилгээ, эцсийн 
бүтээгдэхүүн, хог хаягдал, бохирдол зэрэг үйлдвэрлэлийн гарцын шинжилгээ, 
түүнчлэн үйлдвэрлэлийн явц дахь материалын урсацын шинжилгээг хийх явдал 
чухал.  

 
Схем 3.3 Материалын урсацын шинжилгээ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Хөрөнгө оруулалт, 
Түүхий эд, материал                                                                                               Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
 
 
Санхүүгийн болон хүний нөөц                                                                               Хэрэглэгчийн болон ажилтнуудын 
                                                                                                                                 сэтгэл ханамж 
 
 
Бусад                                                                                                             Хог хаягдал, бохирдол 
 
 

•Түүхий эд, бусад 
нөөц татан авалт 

Үйлдвэрлэлийн 
орц 

•Үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаа 

•Чанарын хяналт 

Бүтээгдэхүүн  
•Маркетинг 
•Борлуулалт 
•Үр дүнгийн хяналт 
•Үр дүнгийн 
тайлагнал 

Гарц 

Үйлдвэрлэлийн захиргаа 

Үйлдвэрлэлийн процесс -А 

Үйлдвэрлэлийн процесс – Б 

.............................................. 

Үйлдвэрлэлийн процесс –Я 

Эрчим хүч нийлүүлэлт 

Засвар үйлчилгээ 

Үйлдвэрлэлийн орц Үйлдвэрлэлийн гарц 

  Үйлдвэрлэлийн процесс 

Цэвэр буюу ногоон үйлдвэрлэлийн зарчмыг хэрэгжүүлэхдээ 
үйлдвэрлэлийн технологийн шат дамжлага бүрт, тухайлбал, үйлдвэрлэлийн 
түүхий эд, материал, эрчим хүч, бусад нөөц орох үйлдвэрлэлийн 
орцын шинжилгээ, эцсийн бүтээгдэхүүн, хог хаягдал, бохирдол зэрэг 
үйлдвэрлэлийн гарцын шинжилгээ, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн явц дахь 
материалын урсацын шинжилгээг хийх явдал чухал.
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Цэвэр буюу ногоон үйлдвэрлэлийн зарчмыг хэрэгжүүлэхдээ үйлдвэрлэлийн 
технологийн шат дамжлаг бүрт, тухайлбал, үйлдвэрлэлийн түүхий эд, материал, 
эрчим хүч, бусад нөөц орох үйлдвэрлэлийн орцын шинжилгээ, эцсийн 
бүтээгдэхүүн, хог хаягдал, бохирдол зэрэг үйлдвэрлэлийн гарцын шинжилгээ, 
түүнчлэн үйлдвэрлэлийн явц дахь материалын урсацын шинжилгээг хийх явдал 
чухал.  

 
Схем 3.3 Материалын урсацын шинжилгээ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Хөрөнгө оруулалт, 
Түүхий эд, материал                                                                                               Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
 
 
Санхүүгийн болон хүний нөөц                                                                               Хэрэглэгчийн болон ажилтнуудын 
                                                                                                                                 сэтгэл ханамж 
 
 
Бусад                                                                                                             Хог хаягдал, бохирдол 
 
 

•Түүхий эд, бусад 
нөөц татан авалт 

Үйлдвэрлэлийн 
орц 

•Үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаа 

•Чанарын хяналт 

Бүтээгдэхүүн  
•Маркетинг 
•Борлуулалт 
•Үр дүнгийн хяналт 
•Үр дүнгийн 
тайлагнал 

Гарц 

Үйлдвэрлэлийн захиргаа 

Үйлдвэрлэлийн процесс -А 

Үйлдвэрлэлийн процесс – Б 

.............................................. 

Үйлдвэрлэлийн процесс –Я 

Эрчим хүч нийлүүлэлт 

Засвар үйлчилгээ 

Үйлдвэрлэлийн орц Үйлдвэрлэлийн гарц 

  Үйлдвэрлэлийн процесс 

Эх сурвалж:http://wiki.zero-emissions.at/index.php?title=Cleaner_Production_(CP), 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд материалын урсацын 
шинжилгээг амьдралын мөчлөгийн шинжилгээтэй адилтган авч үздэг 
бөгөөд аливаа материалын амьдралын мөчлөгийг шинжлэх үйл явц 
үндсэн дөрвөн үе шатаас бүрддэг. Үүнд:
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y- Тухайн материалын урсацыг шинжлэх зорилгоо тодорхойлох. 
Тухайлбал, эрчим хүч хэмнэх замаар бүтээгдэхүүний өөрийн 
өртгийг бууруулах,

y- Бараа, материалын амьдралын мөчлөгийн шинжилгээ хийх,
y- Нөлөөллийн шинжилгээ хийх,
y- Өмнөх 3 үе шат бүрийн үр дүнг үнэлэн дүгнэх.
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Эх сурвалж:http://wiki.zero-emissions.at/index.php?title=Cleaner_Production_(CP),  
 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд материалын урсацын шинжилгээг 
амьдралын мөчлөгийн шинжилгээтэй адилтган авч үздэг бөгөөд аливаа 
материалын амьдралын мөчлөгийг шинжлэх үйл явц үндсэн дөрвөн үе шатаас 
бүрддэг. Үүнд: 
 

- Тухайн материалын урсацыг шинжлэх зорилгоо тодорхойлох. Тухайлбал, 
эрчим хүч хэмнэх замаар бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг бууруулах, 

- Бараа, материалын амьдралын мөчлөгийн шинжилгээ хийх, 
- Нөлөөллийн шинжилгээ хийх, 
- Өмнөх 3 үе шат бүрийн үр дүнг үнэлэн дүгнэх. 

 
Схем 3.4 Материалын амьдралын мөчлөгийн шинжилгээний үе шатууд 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эх сурвалж:https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment 

Материалын урсацын шинжилгээ хийснээр үйлдвэрлэлийн аль шатанд 
түүхий эд, материал хэмнэх боломж байна, ямар төрлийн хог хаягдал гарч байна, 
үйлдвэрлэлийн процесст сайжруулж болох сул талууд байгаа эсэхийг тодруулах, 
дахин эргүүлж ашиглахаар материал байгаа эсэхийг тодорхойлох, эцсийн дүндээ 
материал хэмнэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа нэмэгдүүлэх боломж олж авна.    
 

Цэвэр үйлдвэрлэлийн зарчмыг хэрэгжүүлэх нь тухайн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хувьд ашгаа нэмэгдүүлэх, шинэ болон бүтээлч санаачлагыг 
хөхүүлэн дэмжих, хамт олноо урамшуулах, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулж, зах зээл дээрх өөрийн байр суурийг 
баталгаажуулах зэрэг ач холбогдолтойн зэрэгцээ хуульд нийцсэн, стандарт 
хангасан үйл ажиллагаа явуулах, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл эрхлэн 
нийгмийн хариуцлагаа өндөртэй байгууллага болох боломжийг олж авна.  

Материалын урсацын шинжилгээний 
зорилгоо тодорхойлох 

Бараа, материалын амьдралын мөчлөгийн 
шинжилгээ хийх 

Нөлөөллийн шинжилгээ хийх 

 

 

Үр дүнг үнэлэн дүгнэх 

Эх сурвалж:https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment

Материалын урсацын шинжилгээ хийснээр үйлдвэрлэлийн аль шатанд 
түүхий эд, материал хэмнэх боломж байна, ямар төрлийн хог хаягдал 
гарч байна, үйлдвэрлэлийн процесст сайжруулж болох сул талууд байгаа 
эсэхийг тодруулах, дахин эргүүлж ашиглахаар материал байгаа эсэхийг 
тодорхойлох, эцсийн дүндээ материал хэмнэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа 
нэмэгдүүлэх боломжийг олж авна.   

Цэвэр үйлдвэрлэлийн зарчмыг хэрэгжүүлэх нь тухайн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хувьд ашгаа нэмэгдүүлэх, шинэ болон бүтээлч санаачлагыг 
хөхүүлэн дэмжих, хамт олноо урамшуулах, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулж, зах зээл дээрх байр сууриа 
баталгаажуулах ач холбогдолтойн зэрэгцээ хуульд нийцсэн, стандарт 
хангасан үйл ажиллагаа явуулах, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл 
эрхлэн нийгмийн хариуцлага өндөртэй байгууллага болох боломжийг 
бүрдүүлжээ. 
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Байгаль орчны менежментийг хэрэгжүүлэхдээ дээр дурдсан олон улсын 
стандартыг мөрдөх, үйл ажиллагааны зорилтоо дэвшүүлж, хэрэгжүүлж, хянахад 
энэ схемийг ашиглах боломжтой.  
 

Схем 3.6 Эрчим хүчний менежмент 
 

 
Схем 3.7 Хог хаягдлын менежмент 

 
 

Зорилго: 
Ногоон  хөгжлийн зарчмыг 

хэрэгжүүлдэг байгальд ээлтэй 
хамт олон болно 

Байгальд  ээлтэй  хамт олон 
болох Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө  

Байгальд  ээлтэй  
хамт олон болох 
Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ  

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хяналт, 
дутагдалтай зүйлийг 

засах арга хэмжээ  

Үр дүнгийн хяналт 

Одоо 
•Эрчим хүчний өнөөгийн хэрэглээ:     ....кв/цаг, эрчим хүчний эх үүсвэр: ...... 

Ирээдүй 

 
 

• Эрчим хүч хэмнэх, эрчим хүчний байгальд ээлтэй эс үүсвэр ашиглах зорилтыг хэрэгжүүлсэнээр 
жилд дунджаар нүүрстөрөгчийн давхар исэл ялгаруулалтыг ....тонноор бууруулж чадсан хамгийн 
байгальд ээлтэй компани болно. Үүний тулд: 
• Эрчим хүчний хэмнэлттэй техник, тех нологи, тоног төхөөрөмж ашиглана 
•  Бүх гэрэлтүүлгийг лэд гэрлээр шийднэ 
•  Эрчим хүчний нийт хэрэглээний 30 хувийг нарны эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангана  

 

Арга зам 

 
 

• Эрчим хүч хэмнэх, байгальд ээлтэй эрчим хүч ашиглах зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд: 
• Хэлтэс, тасаг бүр ажлын төлөвлөгөөндөө эрчим хүч хэмнэх зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг тусган хэрэгжүүлнэ 

• Ажилтан бүр шаардлагагүй үед тасалгааны гэрэл асаахгүй байхыг анхаарч ажиллана  
• Ажилтан бүр, хэлтэс тасаг бүр эрчим хүч хэмнэх санаачлага гаргахыг компанийн зүгээс  дэмжин 
урамшуулна 
 

 

Байгаль орчны менежментийг хэрэгжүүлэхдээ дээр дурдсан олон 
улсын стандартыг мөрдөх, үйл ажиллагааны зорилтоо дэвшүүлж, 
хэрэгжүүлж, хянахад энэ схемийг ашиглах боломжтой. 
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Байгаль орчны менежментийг хэрэгжүүлэхдээ дээр дурдсан олон улсын 
стандартыг мөрдөх, үйл ажиллагааны зорилтоо дэвшүүлж, хэрэгжүүлж, хянахад 
энэ схемийг ашиглах боломжтой.  
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Схем 3.7 Хог хаягдлын менежмент 

 
 

Зорилго: 
Ногоон  хөгжлийн зарчмыг 

хэрэгжүүлдэг байгальд ээлтэй 
хамт олон болно 

Байгальд  ээлтэй  хамт олон 
болох Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө  

Байгальд  ээлтэй  
хамт олон болох 
Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ  

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хяналт, 
дутагдалтай зүйлийг 

засах арга хэмжээ  

Үр дүнгийн хяналт 

Одоо 
•Эрчим хүчний өнөөгийн хэрэглээ:     ....кв/цаг, эрчим хүчний эх үүсвэр: ...... 

Ирээдүй 

 
 

• Эрчим хүч хэмнэх, эрчим хүчний байгальд ээлтэй эс үүсвэр ашиглах зорилтыг хэрэгжүүлсэнээр 
жилд дунджаар нүүрстөрөгчийн давхар исэл ялгаруулалтыг ....тонноор бууруулж чадсан хамгийн 
байгальд ээлтэй компани болно. Үүний тулд: 
• Эрчим хүчний хэмнэлттэй техник, тех нологи, тоног төхөөрөмж ашиглана 
•  Бүх гэрэлтүүлгийг лэд гэрлээр шийднэ 
•  Эрчим хүчний нийт хэрэглээний 30 хувийг нарны эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангана  

 

Арга зам 

 
 

• Эрчим хүч хэмнэх, байгальд ээлтэй эрчим хүч ашиглах зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд: 
• Хэлтэс, тасаг бүр ажлын төлөвлөгөөндөө эрчим хүч хэмнэх зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг тусган хэрэгжүүлнэ 

• Ажилтан бүр шаардлагагүй үед тасалгааны гэрэл асаахгүй байхыг анхаарч ажиллана  
• Ажилтан бүр, хэлтэс тасаг бүр эрчим хүч хэмнэх санаачлага гаргахыг компанийн зүгээс  дэмжин 
урамшуулна 
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3.2Ногоон хэрэглээ 

Ногоон хэрэглээний тухай үзэл баримтлал нь хүрээлэн буй орчинд ээлтэй ногоон 
эдийн засгийн хөгжлийн асуудлыг зөвхөн үйлдвэрлэл талаас нь бус түүний зэрэгцээ 
хэрэглээ талаас нь авч үздэгтэй холбоотой. Судлаачид өнөөгийн бидний хэрэглээний 
тогтсон дадал, соѐлыг хэрэглээний илүүдэл нүүрлэсэн гэж томьѐолдог.  Бидний ирээдүйн 
хэрэглээ өнөөгийн хэрэглээний түвшинтэй харьцуулахад өссөөр байх хандлагатай байгаа. 
Учир нь дэлхийн хүн ам 2050 он гэхэд 9 тэрбум хүрэх тооцоотойн зэрэгцээ хэрэглээний 
эрэлтийг бий болгож хэрэглээний зах зээлийг хөтөлж байдаг хүн амын дундаж давхарга 
2030 он гэхэд 3 дахин өсөх төлөвтэй байгаа юм.  Тэгвэл, тогтвортой хөгжлийг хангахын 
тулд бид юүг анхаарвал зохих вэ? Үүнийг дараахи циклийн хүрээнд авч үзэж болно.  

Түүхий эд, материал  

Үйлдвэрлэл  

Аль болох хог хаягдал гаргахгүй байх 

Хог хаягдлыг багасгах 

Дахин ашиглах 

Дахин боловсруулах  

Нөхөн сэргээх 

Цэвэршүүлэх,  

Хаях, 
Устгах 



СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

73

3.2.Ногоон хэрэглээ

Ногоон хэрэглээний тухай үзэл баримтлал нь хүрээлэн буй орчинд 
ээлтэй ногоон эдийн засгийн хөгжлийн асуудлыг зөвхөн үйлдвэрлэл 
талаас нь бус хэрэглээ талаас нь авч үздэгтэй холбоотой. Судлаачид 
өнөөгийн бидний хэрэглээний тогтсон дадал, соёлыг хэрэглээний 
илүүдэл нүүрлэсэн гэж томьёолдог.  Бидний ирээдүйн хэрэглээ өнөөгийн 
хэрэглээний түвшинтэй харьцуулахад өссөөр байх хандлагатай байгаа. 
Учир нь дэлхийн хүн ам 2050 он гэхэд 9 тэрбум хүрэх, хэрэглээний 
эрэлтийг бий болгож хэрэглээний зах зээлийг хөтөлж байдаг хүн амын 
дундаж давхарга 2030 он гэхэд 3 дахин өсөх төлөвтэй байгаа юм.  Тэгвэл, 
тогтвортой хөгжлийг хангахын тулд бид юүг анхаарвал зохих вэ? Үүнийг 
дараах циклийн хүрээнд авч үзэж болно.
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Түүхий эд, материал  

Үйлдвэрлэл  

Хэрэглээ                            

Хог хаягдал  

http://dir.indiamart.com/delhi/plastic-raw-materials.html 
http://www.canstockphoto.com/industrial-building-on-white-3d-render-6999011.html 
https://www.emaze.com/@AIORFZW/Untitled  
https://brotherpeacemaker.wordpress.com/category/the-consumption-tax/ 
 

Бидний хамгийн сайн мэддэг хэрэглээ нь түүхий эд, материал, бусад нөөцийг 
үйлдвэрлэлд ашиглаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг 
хэрэглээд хаядаг. Хэрэглээний зан үйл, дадал зуршил харьцангуй ижил төстэй боловч 
хэрэглэгчид хоорондоо ялгаатай, тэд өөр, өөрийн сонирхол, зорилготой байдаг бөгөөд 
худалдан авалтын процесс нь өөр хоорондоо адилгүй гэж үздэг. Энэхүү ялгааны талаар 
дараахи хайрцагт тусгайлан үзүүлэв. 

 

 

 

 

 

 

 

Шигтгээ 3.1 Хэрэглэгчийн дадал зуршлын ялгаа 

Юуг худалдаж авч байна, яагаад худалдаж авч байна, хаана худалдаа хийж 
байна, ямар давтамжтай худалдан авалт хийж байна, яаж худалдан авч байна, 
аль хэр байнга тухайн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг болох, бараа худалдан 
авсаныхаа дараа өөрийн худалдан авалтад үнэлгээ дүгнэлт хийдэг эсэх, хэрвээ 
хийдэг бол энэ нь тэдний ирээдүйн худалдан авалтад хэрхэн нөлөөлдөг болох, 
хэрэглэсний дараа гарсан хог хаягдлаа хэрхдэг болох гээд олон асуудлаар 
хэрэглэгчид хоорондоо ялгаатай.  

Эх сурвалж: С. Алтанцэцэг, Амьдралын хэв маягийг өөрчлөх нь илтгэл, 2015. Зүүн 
хойд азийн хотуудын дарга нарын чуулган 2015.09.21 

http://dir.indiamart.com/delhi/plastic-raw-materials.html
http://www.canstockphoto.com/industrial-building-on-white-3d-render-6999011.html
https://www.emaze.com/@AIORFZW/Untitled
https://brotherpeacemaker.wordpress.com/category/the-consumption-tax/

Бидний хамгийн сайн мэддэг хэрэглээ нь түүхий эд, материал, 
бусад нөөцийг үйлдвэрлэлд ашиглаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд хаядаг. Хэрэглээний зан үйл, 
дадал зуршил харьцангуй ижил төстэй боловч хэрэглэгчид хоорондоо 
ялгаатай, өөрийн сонирхол, зорилготой байдаг бөгөөд худалдан авалтын 
процесс нь өөр хоорондоо адилгүй гэж үздэг. 
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Шигтгээ 3.1 Хэрэглэгчийн дадал зуршлын ялгаа
Юуг худалдаж авч байна, яагаад худалдаж авч байна, хаана худалдаа хийж байна, ямар 
давтамжтай худалдан авалт хийж байна, яаж худалдан авч байна, хэр тогтмол тухайн 
бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг, бараа худалдан авсаныхаа дараа өөрийн худалдан 
авалтад үнэлгээ дүгнэлт хийдэг эсэх, хэрвээ хийдэг бол энэ нь тэдний ирээдүйн 
худалдан авалтад хэрхэн нөлөөлдөг болох, хэрэглэсний дараа гарсан хог хаягдлаа 
хэрхэн устгадаг болох гээд олон асуудлаар хэрэглэгчид өөр хоорондоо ялгаатай. 

Эх сурвалж: С. Алтанцэцэг, Амьдралын хэв маягийг өөрчлөх нь илтгэл, 2015. Зүүн 
хойд азийн хотуудын дарга нарын чуулган 2015.09.21

Хэрэглэгч нь эцсийн хэрэглэгч үү? эсвэл үйлдвэрлэгч үү? гэдгээс үл 
хамаарч өөрсдийн хэрэгцээг хангахын тулд л эрж, хайж, худалдан авч, 
худалдан авалтдаа үнэлгээ дүгнэлт өгч, хог хаягдал бий болгож байдаг. 
Хэрэглэгч хувь хүн өөрт байгаа цаг хугацаа, мөнгө, хичээл зүтгэл зэрэг 
нөөцөө ашиглан зарцуулалт хийдэг. 

Хэрэглэгчдэд байнга тулгарч байдаг энгийн бөгөөд тулгамдсан ч гэж 
болох асуудал нь юуг худалдан авах, хэрхэн ашиглах, хэрэглэсний дараа 
хаана хэрхэн хаях асуудал юм. 

Хэрэглэгчийн дадал, зуршил асуудлыг зөвхөн өөрийн хэрэгцээ талаас 
нь авч үзэхэд хүргэдэг бол ногоон хэрэглээний дадал зуршил нь аливаа 
барааг худалдан авах шийдвэр гаргахын өмнө уг барааны байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөний талаар эрэгцүүлэхэд хүргэдэг.    

          
                   Зураг 3.2  Том оврын, түлш их хэрэглэдэг Hummer жийп, бага оврын байгальд ээлтэй  Prius 
Эх сурвалж: https://en.wikipedia.org/wiki/Hummer     
Эх сурвалж: http://blog.joinbreeze.com/10-reasons-to-drive-a-prius/

Хэрэглэгчийн дадал, зуршилд нөлөөлдөг олон хүчин зүйл байдгийн 
заримаас дурдвал, тухайн бараа, бүтээгдэхүүн элбэг байгаа эсэх, үнийн 
түвшин, худалдан авах чадвар, орлого, хэрэглэхэд биед эвтэйхэн эсэх, 
санхүүгийн боломж сурсан зан, аливаад хандах хандлага, нас, хүйс, 
жендер зэрэг юм. Жишээ нь, Монгол улсад өнөөдөр ихэнх хүн ам бараа, 
бүтээгдэхүүний үнийг чухалчилдаг. Хүн амын цөөнх л чанар, дизайн, 
брэнд, байгаль орчинд ээлтэй эсэхийг харгалзан үздэг. 

Хэрэглэгчийн дадал, зуршил үйлдвэрлэгч-бүтээгчээс ихээхэн 
хамааралтай байдаг гэж судлаачид үздэг. Мөн хэрэглэгчийн дадал, 
зуршил үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд нөлөө үзүүлдэг. 
Өөрөөр хэлбэл, үйлдвэрлэгч-бүтээгч болон хэрэглэгч хоёр эргэх 
холбоогоор холбогддог. 

Тогтвортой хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бизнес 
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эрхлэгчид олон чухал үүрэг гүйцэтгэдгийн дотор хэрэглээний түвшин, хэв 
маяг тогтвортой байхад нөлөөлдөг талаар Тогтвортой Хөгжлийн Төлөөх 
Дэлхийн Бизнесийн Зөвлөл  (ТХТДБЗ)-өөс эрхлэн гаргасан “Тогтвортой 
хэрэглээний талаархи баримт жишээ болон хандлага” нэртэй товхимолд 
онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Бизнес эрхлэгчид энэхүү үүргийг гурван 
хэсэгт хуваан авч үзэж байна. Үүнд:

y- Инноваци – Хэрэглэгчийн эрэлтэд суурилсан, өрсөлдөх чадвараа 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн инноваци хийх буюу шинэ, сайжруулсан 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгох, ингэхдээ санал болгож буй 
шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь аль болох нийгмийн үнэ цэнийг 
нэмэгдүүлэх, байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг хамгийн 
боломжит доод түвшинд байлгах асуудлыг чухалчлах замаар 
бизнес эрхлэгч тогтвортой хэрэглээ бий болоход нөлөөлдөг.    

y- Сонголтод нөлөө үзүүлэх – Компаниуд маркетинг, олон нийтэд 
хандсан  сурталчилгааны үйл ажиллагаагаар дамжуулан 
хэрэглэгчид худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ ариг гамтай 
хэрэглэхийг зөвлөх, аргыг нь зааж өгөх замаар хэрэглэгчдэд 
нөлөөлдөг. 

y- Сонголтод засвар оруулах буюу хэрэглэгчийн сонголт өөрчлөгдөхөд 
нөлөөлөх – Компаниуд нийгмийн бусад хэсэгтэй хамтран ажиллах 
замаар зах зээл дэээрх тогтвортой бус буюу хүрээлэн буй орчинд 
ээлгүй бүтээгдэхүүнийг зах зээлээс зайлуулах боломж бас байдаг 
байна. 

Ногоон эдийн засгийн хамгийн гол зорилго нь өнөө болон хойч 
үеийнхний сайн сайхан, чанартай амьдралыг баталгаажуулах явдал. 
Үүнтэй холбоотой нэгэн сонирхолтой судалгааг Их Британийн New 
Economy Foundation ТББ хийсэн бөгөөд судалгааныхаа үр дүнг 2006 онд 
“Аз жаргалтай эрхсийн индекс” нэртэйгээр нийтлүүлсэн. Уг судалгаа нь 
хүний сайн сайхан амьдрал, экологийн ул мөрийн асуудлыг хамтатган 
авч үзэхэд чиглэсэн бөгөөд ихийг хэрэглэснээр сайн сайхан амьдрал 
баталгааждаггүй гэж дүгнэсэн байдаг. Судалгаанд дэлхийн 178 улс 
орныг хамруулж, хүн амын дундаж наслалт, иргэд амьдралдаа хэр 
сэтгэл хангалуун байгаа экологийн ул мөрийн үзүүлэлтийг үндэслэн 
индексжүүлсэн судалгаанд хамрагдсан улс орнуудыг жагсаасан. Латин 
Америкийн голдуу улс орнууд эхний байранд, харин Африкийн улс 
орнууд хамгийн сүүлийн байранд жагссан байна. Монгол улс 2006 оны 
судалгаагаар эдгээр 178 улс орноос 56-р байранд орсон байсан бол 2009 
онд 106 руу шилжсэн. Энэ нь Монгол улс 3 –хан жилийн дотор ухралт 
хийснийг харуулж, үүний гол шалтгаан нь иргэдийн амьдралдаа сэтгэл 
хангалуун байх түвшин 2006 онтой харьцуулахад буурч, экологийн ул 
мөр нэмэгдсэн явдал байсан.      

Энэхүү судалгаа нь ашиглаж буй үзүүлэлтүүд, арга зүйн хувьд 
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маргаантай ч нийтийн сонирхлыг татсан хэд хэдэн дүгнэлтийг хийсэн. 
Жишээ нь, ДНБ-ний хэмжээ өндөр улс орнуудын иргэдийн амьжиргааны 
дундаж түвшин доогуур байх тохиолдол гараагүй хэдий ч ядуу буурай 
олон улс орнуудын иргэд өөрсдийн амьдралд хэр сэтгэл хангалуун 
байгаа нь баянд тооцогддог улс орнуудынхтай ижил хэмжээнд байсан 
байна. Энэ нь ДНБ-ний хэмжээ аз жаргалтай амьдралын хооронд шууд 
хамаарал тэр бүр байхгүйг нотолсон хэрэг. Өөрөөр хэлбэл, байгалийн 
нөөцийг их ашиглаж, ихээр хэрэглэх нь амьдралаасаа таашаал авах 
хүчин зүйл мөн эсэх нь эргэлзээтэй  гэсэн үг юм. 

Амьдрал дээр хэрэглэгч байгаль орчин, тухайлбал, агаарын 
бохирдол их байгаад сэтгэл зовнин төрөөс шийдвэртэй арга хэмжээ 
авахыг шаарддаг.  Үүнийг Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын 
жишээн дээрээс тодорхой харж болно. Нөгөөтэйгүүр, тэрхүү бохирдлын 
нэлээд хэсгийг иргэд, өрхүүд өөрсдөө нүүрс түлж бий болгосон байдаг. 
Үүнд нөлөөлдөг гол хүчин зүйл нь тухайн иргэд гэр хороололд гал түлдэг 
орчинд амьдрахаас өөр сонголтгүй, цахилгаан халаалт хэрэглэхэд өрхийн 
орлого хүрэлцэхгүй байх, хуучин дадал зуршлаа орхихоос түвэгшээдэг 
зэрэг байх магадлалтай.

Энд дурдах зайлшгүй шаардлагатай өөр нэгэн чухал ойлголт нь 
үйлдвэрлэгч өөрөө мөн хэрэглэгч байдагтай холбоотой. Үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаа явуулахын тулд үйлдвэрлэгч түүхий эд, байгалийн нөөц 
ашиглах үедээ хэрэглэгч болдог. Онолын хувьд хүн ам өсөхийн хэрээр 
хэрэглээ өсч, хэрэглээний өсөлтийг хангахын тулд эдийн засгийн 
салбарууд үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлдэг. Энэ бүгд нийлээд үйлдвэрлэлийн 
өсөлтийг хангахын тулд байгалийн нөөцийг илүү ихээр ашиглах, улмаар 
эко системд дарамт учруулахад хүрдэг. 

Энэ бүх тулгамдсан асуудлыг дан ганц бизнесийн байгууллага, аль 
нэг түвшний хэрэглэгч, төр засгийн байгууллага, төрийн бус байгууллага 
шийдвэрлэх боломжгүй. 

            
Зураг 3.3 Түншлэл, Хамтын ажиллагаа

Эх сурвалж: http://www.em3bbo.info/the-partnership                        Эх сурвалж: http://www.mishainfotech.com/partners-program.aspx

Жишээлбэл, төрийн үүрэг нь олон улсын гэрээ, хэлцэл хийх, үндэсний 
бодлого, хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, бодлогын хэрэгжилтийг 
хангах, хяналт үнэлгээ хийх, эдийн засаг, санхүүгийн бүтэц, хөшүүрэг 
бий болгох, шаардлагатай дэд бүтэц бий болгох зэрэг байж болох бол 
бизнесийн байгууллагууд эдийн засгийн хөгжлийг хангах, хууль, эрх зүйн 
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хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ эрхлэх, хэрэглэгчид нөлөөлөх, инновацийг нэвтрүүлэх зэрэг 
байж болно. Харин хэрэглэгч хүрээлэн буй орчинд ээлтэй худалдан авалт 
хийх, амьдралын зөв хэв маягийг хэвшүүлэх, бусаддаа үлгэр үзүүлэх 
үүрэгтэй байж болох бол ТББ-ууд хараат бус үнэлгээ хийх, олон нийтэд 
зориулсан сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагаа явуулах, асуудалд нэг 
талаас шүүмжлэгчийн байр сууринаас, нөгөө талаас хүлээн зөвшөөрөх, 
дэмжих, манлайлах, бусдад эерэгээр нөлөөлөх үүрэг гүйцэтгэж болно.  

Сүүлийн үед ногоон хэрэглээг дадал, зуршил болгохын тулд дараах 
аргуудыг хэрэглэхийг зөвлөж байна. Үүнд:

y- Ногоон эдийн засгийн зарчмыг бодит амьдралд хэрэглэхийг 
зөвлөх,

y- Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан сурталчилгаа хийх,
y- Олон нийт, нийгмийн маркетингийн арга хэрэгслийг өргөнөөр 

ашиглах,
y- Бизнесийн маркетингийн үзэл баримтлал, арга хэрэгслийг 

ашиглах,
y- Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, төлөвлөлт, зорилт дэвшүүлэх, олон 

янзын бусад арга хэрэгслийг үр дүнд хүрэх хүртэл нь ашиглах.
Олон улсын туршлага. Япон улсын уламжлалт соёл, зан заншилд 

суурилсан 3Р-ийн кампанит ажлыг зохион байгуулах замаар баглаа 
боодол үйлдвэрлэх, хог хаядлыг дахин боловсруулах санаачлагыг дэмжин 
хөгжүүлж чадсан. Франц улс хог хаягдлыг багасгацгаая телевизийн 
кампанит ажлыг “Бид хогондоо дарагдах нь” уриан доор явуулж, олон 
нийтийг өдөөж чадсан байна. Харин АНУ усыг хэрхэн хэмнэлттэй 
ашиглах тухай сурталчилгаа хийх үйл ажиллагааг орон нутгийн засаг 
захиргааны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж “Усыг хэмнэхэд хамгийн чухал 
үүрэгтэй хүн бол  Та өөрөө” гэдгийг ухамсарлуулахыг зорьсон. Их Британи 
улс “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн харилцаа холбооны санаачлага” арга 
хэмжээний хүрээнд сүүлийн үеийн мультмедиа арга хэрэгслийг ашиглан 
“Маргаашийн уур амьсгал бол өнөөдрийн тулгамдсан асуудал” сэдвээр 
олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулж ирсэн туршлагатай.
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ДӨРӨВ. ХҮРЭН ЭДИЙН ЗАСГААС НОГООН ЭДИЙН ЗАСАГТ 
ШИЛЖИХ НЬ 

Зорилго:
Энэхүү бүлгийн гол зорилго нь Монгол улсын эдийн засагт 
шийдвэрлэх ач холбогдолтой хөдөө аж ахуй, худалдаа, барилга, 
уул уурхай зэрэг зарим салбарт ногоон хөгжлийн зарчмыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх боломж байгаа болон олон улсын болон Монгол 
Улсын тэргүүн туршлагын талаарх суралцагсдын мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэхэд оршино

Зорилтот бүлэг Төрийн албан хаагчид, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
ажилтнууд, төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын удирдах ажилтнууд,  иргэний нийгмийн 
байгууллагын ажилтнууд, 

Сургалт явуулах 
хэлбэр 

Танхимын хэлбэрээр
Туршлага судлах айлчлал зохион байгуулах хэлбэрээр

Сургалтанд 
ашиглах 
материал:

Молли Скотт Сато, 2012. Ногоон эдийн засаг. 
БОНХАЖЯ, 2014. УИХ-ын 2014 оны 6.13 өдрийн 43 тоот тогтоол 
“Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого”
НҮБ, 2012 “Рио+20” Үр дүнгийн баримт бичиг
НҮБ-ын ЭЗНХ-ийн комисс, 2012. Ногоон эдийн засгийн удирдамж
НҮБ-ын БОХ, 2013. “Ногоон эдийн засаг ба худалдаа”
ОУХБ, 2012.“Ногоон бизнесийн боломж, сонголт” гарын авлага, 
МИС, Ногоон уул уурхайн кейс судалгаа
НҮББОХ, 2011. Ногоон эдийн засаг тайлан
БОНХЯ, Монголын Ногоон Барилгын Хүрээлэн, 2014
Ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох үнэлгээний систем
Дэлхийн Ногоон Барилгын Зөвлөл, 2014. Ногоон барилгын 
зэрэглэл тогтоох удирдамж, 
Японы Тогтвортой Барилгын Консорциум, 2015. CASBEE.
АНУ-ын Ногоон Барилгын Зөвлөл, 2014. LEED
Швед Улсын Ногоон Барилгын Зөвлөл, 2014. Шведийн ногоон 
барилгын зэрэглэл тогтоох журам, 
Сингапурын Барилгын Яам, 2014. Сингапур улсын Ногоон 
барилгын мастер төлөвлөгөө
БОНХЯ, 2012. “Байгаль орчин” хуулийн эмхтгэл

Ложистик: Сургалтыг ажлын нэг өдөр 8 цагт багтаан хийнэ.

4.1 Хөдөө аж ахуй

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний хоёрдугаар илтгэл 
буюу тайланд дурьдсанаар манай оронд ган, зудын давтамж нэмэгдэх 
магадлал өндөр байгаа юм. Тийм ч учраас хөдөө аж ахуйн салбарын уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох боломжит хувилбаруудыг манай 
эрдэмтэд, судлаачид санал болгосоор ирсэн.  

Нөгөөтэйгүүр, хөдөө аж ахуй нь хүн амыг хүнсний гол хэрэглээ 
болох мах, сүү, цагаан идээ, буудай, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнээр 
хангадаг, үйлдвэрүүдийг ноос, ноолуур, яс, арьс, шир зэрэг түүхий эдээр 
хангадагаараа онцлог. 
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Хөдөө аж ахуйн салбар ногоон эдийн засагт шилжихэд хийхэд 
нөлөөлөх хамгийн гол салбаруудын нэг бөгөөд хамгийн олон ногоон 
ажлын байрыг бий болгох боломжтой салбарт тооцогддог. 

Хөдөө аж ахуйн салбарыг ногоон болгоход хөрөнгө оруулалт, 
судалгаа шинжилгээ, чадавхийг нэмэгдүүлэх явдал чухал гэж үздэг. 
Хөрсний үржил шимийг сайжруулах, бэлчээрийн гарцыг нэмэгдүүлэх, 
усны менежмент, тариалах ургамал, ногооны нэр төрлийг олшруулах, 
малын эрүүл мэндийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 
хадгалах агуулах савны боломжийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн гинжин сүлжээг бий болгох гээд олон 
чиглэлд ажиллах боломж байна. Чадавхийг нэмэгдүүлэх тухайд, ногоон 
хөдөө аж ахуйн үйлчилгээний төв нээн ажиллуулж, хөдөө аж ахуйн 
салбарын жижиг аж ахуй эрхлэгчдийн боломжийг нэмэгдүүлж буй олон 
улсын туршлага  бий.

Нөгөө талаар хөдөө аж ахуйн салбарт нийт хүлэмжийн хийн 
ялгарлын 6-9 хувь ногддог гэж үздэг. Иймд ХАА-н салбарыг ногоон эдийн 
засгийн салбар болгож, дэлхийн дулааралд нөлөөлдөг нөлөөллийг 
бууруулах буюу саармагжуулах боломж байна.  

Засгийн газраас Монгол Улсын тариалангийн нийт талбайн 60,6% 
нь хүчтэй элэгдэлд орсон, ихэнх бүс нутгийн хөрсний үржил шим дундаас 
доогуур үзүүлэлттэй, тариалангийн нийт талбайн 60 орчим хувь нь азот, 
калиар, 34.7 хувь нь фосфорын агууламжаар дутмаг байна хэмээн 
тогтоожээ. 
График  4.1 Талбайн хөрсний агрохимийн шинжилгээнд хамрагдсан 

байдал

Эх сурвалж:http://www.mofa.gov.mn/new/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=130
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Хөрсний элэгдлийг бууруулах зорилгоор органик бус химийн бордоо, 
пестицид ашиглах нь нитро оксид ялгаруулдаг. Нитро оксидын молекул 
нь химийн урвалд орж задартлаа 114 жил агаарт байсаар байдаг бөгөөд 
агаарын хэм нэмэгдэхэд гол нөлөө үзүүлдэг гэж тооцогддог нүүрсхүчлийн 
давхар ислээс даруй 300 дахин их нөлөө үзүүлдэг гэж АНУ-ын Байгаль 
орчны яам мэдээлсэн байдаг.  Мөн мал аж ахуйн салбарын тухайд 
ялгаруулж буй хүлэмжийн хий, тухайлбал, метан, нитро оксид агаарт 
цацагддаг нийт хүлэмжийн хийн 10 гаруй хувийг эзэлдэг талаар дээрх эх 
сурвалж мэдээлжээ. 

Дэлхийн дулааралд нөлөөлж буй хөдөө аж ахуйн салбарын энэхүү 
нөлөөллийг бууруулах арга зам бий. Эдгээрийн заримаас Хүснэгт 4.1-д 
харуулав. 

Хүснэгт 4.1 Хөдөө аж ахуйн салбараас үүдэлтэй хүлэмжийн 
хийг бууруулах арга зам

Хөдөө аж ахуй 
салбарын үйл 
ажиллагааны төрөл

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах  зорилгоор  хэрэглэж болох 
зарим арга зам

Газар тариалан Газар тариаланд хэрэглэж буй арга, технологийг өөрчлөх 
шаардлагатай. Химийн бордоо, пестицид ашиглахын оронд органик 
хөрс сайжруулагч ашиглах. Ялангуяа азотын бордоо их хэмжээний 
нитро оксид ялгаруулдаг.
Хөрсний чанарыг сайжруулах, элэгдлээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ байнга авч байх

Мал аж ахуй Бэлчээрийн гарцыг сайжруулж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
Малын  ялгадасны  
менежмент

Нитро оксид, нүүрсхүчлийн давхар исэл ялгаруулалтыг бууруулах 
зорилгоор малын өтөг бууцыг  хэрэглэдэг, боловсруулдаг арга, 
технологийг сайжруулах
Метаны хийнээс сэргээгдэх эрчим хүч гаргах технологийг ашиглах 
боломж байна.

Химийн бордоо, пестицидийг байнга, урт хугацаагаар үргэлжлүүлэн  
хэрэглэснээс хөрсний үржил шим муудах, хүний эрүүл мэндэд хортой 
нөлөө үзүүлдэг болохыг эрдэмтэн судлаачид баталсан. Эдгээр нь 
энгийн арьсны харшлаас эхлээд тархи, мэдрэлийн системд өөрчлөлт 
орох, хавдар тусах, генетикийн өөрчлөлт бий болох хүртэл сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг. Иймд дэлхий нийтээр органик хүнсний ач холбогдлыг хүлээн 
зөвшөөрөөд байгаа юм. Монгол Улсад энэ боломж бусад улс орноос 
илүү, харин боломжоо сайн ашиглах л шаардлагатай  байна.

Олон улсын туршлага. Перу улсын “Кафе Перу Фермер”-ийн 
боловсрол нь фермерүүд дэлхийн зах зээл дээр гарах, бүтээгдэхүүнийг 
худалдан авагчийн стандартад нийцүүлэх, бүтээгдэхүүнийг үнэ хүргэж 
худалдахад шаардлагатай гэрчилгээ авах нөхцлийг хангах үүрэгтэй.  
Перуд какаоны үйлдвэрлэл фермерүүдийн орлогын гол эх үүсвэр болдог 
тул Хуануко мужийн какао үйлдвэрлэгчдийн 3 нөхөрлөл Кафе Перу-тай 
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хамтран ажиллаж, какао үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж, органик 
какаоны гэрчилгээ авч, органик какаоны маркетингийн үйл ажиллагаагаа 
идэвхжүүлж чаджээ. Нөхөрлөлүүдийн амжилтын нууц нь зах зээлийн 
судалгаа хийх, нөхөрлөлийн менежмент, бүтээгдэхүүний сурталчилгааны 
чиглэлээр сургалтанд идэвхтэй хамрагдсанд оршиж байв. 

     
Зураг 4.1 Какао тариалагч                  Зураг 4.2 Органик какао
Эх сурвалж: http://www.technoserve.org/our-work/stories/sustainable-support-for-smallholder-farmers-in-peru

Хамтын ажиллагаа эхлэх үед нөхөрлөлийн гишүүдийн нэг нь ч 
бүтээгдэхүүний гэрчилгээгүй байсан бол сургалт эхэлсэнээс хойшхи 
гурван жилийн дотор 1200 үйлдвэрлэгч бүтээгдэхүүндээ  гэрчилгээ 
авч чадсан. Энэ хугацаанд га тутмаас 340 килограмм какао авдаг 
байсныг 600 килограмм болгон өсгөжээ. Өнөөдөр зарим нөхөрлөлийн 
гишүүн фермерүүд нэг га тутмаас 1500 килограмм органик какаоны 
ургац авч байна.  Хэдийгээр какаоны зах зээлийн үнэ өссөн нь үр дүнд 
нөлөөлсөн ч бүтээмжийн өсөлт, органик какао үйлдвэрлэх шинэ арга 
технологи ашигласны үр дүнд фермерүүд хамтын ажиллагаа эхлэхээс 
өмнө га тутмаас 546 ам. долларын орлого олдог байсан бол төсөлд 
хамрагдсанаар орлогоо 1546 ам. доллар болгон өсгөж чаджээ.

Mадагаскар улсад хөрс сайжруулах чиглэлээр ажилладаг 
байгууллагууд мэдлэг, мэдээлэл солилцох гол суваг болж, бусдын 
тэргүүн туршлагааас суралцах, дэлгэрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Мадагаскарын Ла Коалишн Паусанне Де Мадагаскар (FTM/CPM) 
байгууллага нь фермерүүдэд газар сэлгэн тариалалт хийх, хөрсний 
үржил шимийг сайжруулах, хөрс эвдрэлээс сэргийлэх, ус ашиглалтын үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулдаг. 
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Зураг 4.3 Мадагаскарын фермерүүдийн хамтын ажиллагаа
Эх сурвалж: http://cpm.mg/Эх сурвалж: http://cpm.mg/

Энэхүү байгууллага эрдэмтэд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж, энэ талаар фермерүүдэд мэдлэг олгох ажлыг зохион 
байгуулдаг. Радио ашиглах, “Алхам хийх өдөр” ажлыг зохион байгуулах 
замаар олон нийтэд хүрэх нь Мадагаскарт хамгийн үр дүнтэй мэдээллийг 
түгээх кампанит ажилд тооцогддог.Түүнчлэн, форум зохион байгуулж, 
фермерүүдэд санаа бодол, туршлагаа хуваалцах, бусдаас суралцах 
боломжийг олгож байна. 

Mозамбик улсын Намбитагийн Олон нийтийн хүлэмжийн хийн төслийн 
шугамаар үзүүлдэг үйлчилгээ нь фермерүүдэд байгаль орчноо хамгаалж, 
улмаар байгаль орчноосоо үнэ цэнэ бий болгоход туслалцаа үзүүлдэг. 

    
Зураг 4.4 Мозамбикийн фермерүүд 
Эх сурвалж:http://www.clubofmozambique.com/solutions1/sectionnews.php?secao=business&id=2147485943&tipo=oneЭх сурвалж: 
http://www.cnfa.org/

Мозамбикийн фермерүүд Envy Trade (Энвайтрэйд) нэртэй мэргэшсэн 
байгууллагын туслалцаатайгаар нүүрстөрөгчийн офсетыг хэрхэн ой 
модоо хамгаалах, шинээр мод тарих үйл ажиллагаанд ашиглаж болох 
талаар бизнесийн шинэ загвар боловсруулан ашиглаж байна. Уг төслийн 
гол үйл ажиллагаа нь Горонгозагийн Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
орчмын ой модыг хамгаалах, орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэдэг.

Фермерүүд хуш болон жимсний ургацыг нэмэгдүүлэх замаар 1300 
өрхийн орлогыг өсгөж чаджээ.Төсөл хэрэгжиж эхэлсэнээс хойшхи 6 жилд 
гэхэд 120,000 тонн нүүрстөрөгчийн давхар ислийн худалдаа хийж, 1 сая 
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ам. долларын орлого олжээ. Төсөлд хамрагдагсад өөрсдийн тарьсан 
мод болон арчлан хамгаалж буй ой модныхоо хэмжээнд үндэслэн 
нүүрстөрөгчийн давхар исэл шингээж авах тооцоо гаргаж, түүндээ ногдох 
төлбөрийг авдаг.

4.2 Худалдаа

Монгол Улсын хувьд нэн ялангуяа дотоодын үйлдвэрлэл сул хөгжсөн, 
технологийн шингээлт багатай үйлдвэрлэлийн салбартай тул гадаад 
худалдаа нь эдийн засгийн шаардлагатай өсөлт, түүний дотор ногоон 
өсөлтийг дэмжихэд голлох үүрэг гүйцэтгэсээр байх төлөвтэй байна. НҮБ-
ын БОХ-ийн “Ногоон эдийн засаг ба худалдаа” тайланд дэлхийн хэмжээнд 
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд экспортын эзлэх хувийн жин өссөөр байна. 
Түүний дотор Ази,Номхон далайн бүс нутагт энэ хувийн жин бусад бүс 
нутаг болон дэлхийн дундажтай харьцуулахад хамгийн өндөр буюу 
худалдаа ДНБ-ний 40 гаруй хувьтай тэнцдэг гэж тэмдэглэжээ. 

НҮБ-ын БОХ-өөс эрхлэн гаргасан “Ногоон эдийн засаг ба худалдааны 
өнөөгийн нөхцөл байдал, учирч буй саад бэрхшээл, боломж бололцоо” 
тайланд 2010 оны байдлаар дэлхийн нийт худалдааны хэмжээ 22,3 их 
наяд ам. долларт хүрсэн бөгөөд 2000-2011 онуудад олон улсын худалдаа 
жил тутам дунджаар 5 хувь өссөн. Дэлхийн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 
олон улсын худалдааны эзлэх хувийн жин 1970 онд 14 хувь байсан 
бол 2011 онд 29.3 хувь болж өссөнөөс харвал эдийн засгийн хөгжилд 
худалдааны салбарын оруулж буй хувь нэмэр асар их юм. Хөгжиж буй 
улс орнуудын хувьд энэ үзүүлэлт илүү өндөр буюу 2008 оны санхүүгийн 
хямралаас өмнө 45 хувьд хүрч байжээ. 

Гадаад худалдаа нь эдийн засгийн нэгэн гол хөдөлгөгч хүч болдог 
ч хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, ой мод ашиглаж хийсэн бүтээгдэхүүн, 
түлш, метал зэрэг байгалийн нөөц, баялагийг үр ашиг муутай ашиглах, 
ялангуяа нөхөн сэргээгддэггүй баялагийн худалдаа нь байгаль орчинд 
сөрөг нөлөө үзүүлэх нь элбэг. Байгалийн нөөц баялагийн худалдаа 2010 
он гэхэд 1998 онтой харьцуулахад 4-5 дахин өссөн. 

Дээр дурдсан статистик үзүүлэлт олон улсын худалдаа, түүнтэй 
холбоотой үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
нэмэгдүүлж ирсэнийг гэрчилнэ. Бараа, бүтээгдэхүүнийг зөөж тээвэрлэдэг 
усан, агаарын болон бусад тээврийн салбарын үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарал өнгөрсөн 25 жилд даруй 88 хувиар 
өссөн мэдээ бий.  

Гадаад худалдаа, ногоон эдийн засагт шилжих асуудлын харилцан 
уялдаа холбооны тухай асуудал хэдий бүрхэг байгаа ч гадаад худалдааг 
ногоон эдийн засагт шилжих шилжилт хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ 
гэдэгтэй эрдэмтэд санал нийлдэг. Үүний илэрхийлэл нь улс орнууд 
байгаль орчинд ээлтэй бараа, бүтээгдэхүүн солилцох, арилжих, байгаль 
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орчинд ээлтэй технологи дамжуулах замаар эдийн засгийн болон 
хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ боломжийг бий болгохюм. 

 
Зураг 4.5 Ногоон эдийн засаг ба худалдаа
Эх сурвалж: http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyandTrade/GreenEconomyandTradeReport/tabid/106194/language/en-US/
Default.aspx
http://worldtradeadvisors.com/portfolio/%E2%80%8Binternational-trade/

Түүнчлэн, ногоон эдийн засагт шилжсэнээр тогтвортой худалдаа 
арилжааны  шинэ боломж,  байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний шинэ 
зах зээл нээх, ногоон гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн, түүнтэй холбоотой 
бизнесийн боломж бүрдэх, үүний үр дүнд олон улсын зах зээл дээр урт 
хугацааны өрсөлдөх чадвар бий болно гэж үзэж байна. 

НҮБ-ын БОХ нь Дэлхийн худалдааны байгууллагын дор дурьдсан 
хэлэлцээрүүдийг ногоон эдийн засагт шилжихэд ашиглах боломжтой гэж 
зөвлөсөн. Үүнд:

y- Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр (ТХЕХ) нь бараа, 
бүтээгдэхүүний худалдаатай холбоотой хамгийн гол хэлэлцээр 
юм. Уг хэлэлцээрийн ХХ бүлэгт ТХЕХ-ийн дүрэм, журмаас гажиж 
болох тодорхой тохиолдлуудын талаар дурдаж өгсөн. 

y- “Худалдааны техникийн саад тотгорын тухай” хэлэлцээр болон 
“Эрүүл ахуй, ариун цэврийн чиглэлээр авах арга хэмжээний тухай” 
журамд зааснаар дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн 
улс орнууд олон улсын худалдаанд зайлшгүй шаардлагатай бус 
саад тотгор, хязгаарлалтыг  бий болгохгүйгээр байгаль орчноо 
хамгаалах, ногоон эдийн засгийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх 
боломжтой юм.

y- “Татаас болон саармагжуулах арга хэмжээний тухай” хэлэлцээрт 
олон улсын худалдааг гажуудуулахаас аль болох зайлсхийхийг 
эрмэлзэх тухай зааж өгсөн нь гишүүн улс орнуудад бодлогын 
орон зай бий болгож өгсөн. Мөн ТХЕХ, Дэлхийн худалдааны 
байгууллагын “Засгийн газрын худалдан авалтын тухай” 
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хэлэлцээрт хөгжиж буй улс орнуудын эдийн засгийн хөгжлийг 
дэмжих, төлбөрийн балансын алдагдлыг бууруулах зорилгоор 
худалдааны оффсетын механизмыг Засгийн газрын худалдан 
авалтад ашиглаж болох талаар зааж өгсөн. Эдгээр хэлэлцээрийг 
ногоон технологийг нэвтрүүлэх, түгээх боломж болгон ашиглаж, 
улмаар улс орныхоо технологийн чадавхийг дээшлүүлж болно.

Оюуны өмчийн худалдаатай холбоотой асуудлуудын талаарх 
хэлэлцээр нь ногоон технологийг олж авах, түгээх, гишүүн улс орны 
нийгэм,эдийн засаг, технологийн хөгжилд чухал үүрэгтэй бодлогын орон 
зайг  бий болгож өгсөн. 

       
Зураг 4.6 Сэргээгдэх эрчим хүчний шинэ технологи      Зураг 4.7 Асфальтын шинэ технологи
Эх сурвалж: http://windturbineshome.net/                   Эх сурвалж: Д. Нэргүй, Асахи Гласс, Япон, 2015

y- “Хязгаарлагдмал тооны оролцогчтой “Засгийн газрын худалдан 
авалтын тухай” хэлэлцээр нь тендерийн баримт бичигт ногоон 
худалдан авалтын талаар тусгайлан заах нөхцөл боломжийг 
олгосон байдаг. 

y- 2001 оны Дохагийн Сайд нарын дээд хэмжээний уулзалтаар ДХБ-
ын тогтоосон дүрэм, журмын дагуу аливаа улс орон хүн, амьтан, 
ургамал, эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ 
авахад саад тотгор учруулахгүй байхаар тохирсон бөгөөд НҮБ-
ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцийн 3.5-р бүлэгт уур 
амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх чиглэлээр авсан арга хэмжээ 
нь олон улсын худалдаанд үндэслэлгүй ялгаварлан гадуурхсан 
хязгаарлалт хийж болохгүй талаар тусгаж өгсөн ба энэхүү зүйл 
заалт 2012 оны “Рио +20”-ийн Үр дүнгийн баримт бичигт яг энэ 
хэллэгээр туссан.
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4.3 Ногоон барилга

Ногоон барилгын тухай ойлголт. Ногоон барилга гэдэг нь 
барилгын ажлыг төлөвлөх, зураг төсөл зохиох, барилга барих, ашиглах, 
засвар хийх, барилгын насжилтын бүхий л үе шатанд хүний эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд ээлтэй байх, нөөц, баялагийг үр ашигтай зарцуулах, 
ашиглах зарчмыг хэрэгжүүлэх үйл явц юм11.

Барилгын салбар дэлхийн  Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10 хувь, 
хүлэмжийн хийн ялгарлын 23 хувийг, эрчим хүчтэй холбоотой хүлэмжийн 
хийн ялгаруулалтын 75 хувийг эзэлдэг ба материалын урсгалын 30-40 
хувь нь барилгын  салбарт ногддог гэсэн судалгаа байдаг. Иймд ногоон 
барилгын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх нь барилга, байгууламжийн 
байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх сөрөг нөлөөг бууруулах, 
нөөц баялагийг илүү үр ашигтай зарцуулах боломжийг нэмэгдүүлэхач 
холбогдолтой юм. 

Ногоон барилгын үзэл баримтлал нь дэлхийн дулаарал, хүн 
төрөлхтөний анхаарлыг татаж эхэлсэн үетэй цаг хугацааны хувьд шууд 
холбогддог. Бидний амьдарч, ажиллаж буй барилга байгууламж нь 
дараах шалгуур нөхцлүүдийг хангасан байдаг. Үүнд:

y- Эрчим хүч, ус, бусад байгалийн нөөц баялагийг үр ашигтай 
ашиглах,

y- Оршин суугч, ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, тав тухыг 
хангаж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх,

y- Хог хаягдал, орчны бохирдол, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах зэрэг багтана.

Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын стратегийн 1 дүгээр зорилтод 
ногоон барилгыг хөгжүүлэхээр заасан. Ногоон барилга нь эрчим хүчний 
хэрэглээн дэх сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх, 
эрчим хүч, ус хэмнэх, дулааны алдагдлыг бууруулах хэмнэлтийн шийдэл 
бүхий технологи ашиглах, түүний дотор бороо, цасны ус болон саарал ус 
ашиглах шийдэлтэй байх, стандартаар тогтоосон ногоон байгууламжтай 
байх шаардлагыг хангасан байх, тээврийн хэрэгслийн зогсоолын 
хангалттай шийдэлтэй байх, ашигласан барилгын материал нь хүний 
эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатайн дээр уламжлалт хөнгөн 
бетон, асфальт хэрэглэхэээс илүүтэй ус нэвчих бетон, эсвэл багцалсан 
хайрга ашигласан байх зэрэг шаардлагыг хангасан байх ёстой байдаг.   

Ричард Балдвин 1990 онд Их Британи улс “Барилгын байгаль 
орчны үнэлгээний аргачлал (BREEAM - БРИЙМ)”-ыг нэвтрүүлэх хүртэл 
аливаа барилга, байгууламжийг үнэлэх цогц арга хэрэгслийг бий болгох 
оролдлого бараг хийгдээгүй байсан гэж тэмдэглэсэн. Иймээс  энэхүү 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Green_building
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барилга байгууламжид үнэлгээ өгөх соёл бий болгох системийн эхлэлийг  
BREEAM тавьсан гэдэгтэй санал нэгддэг. 

Японы KASBEE (КАСБИЙ) буюу “Барилгын байгаль орчны үр ашгийг 
үнэлэх цогц үнэлгээний системийн баримт бичиг”-т тусгаснаар ногоон 
барилгын үнэлгээний арга хэрэгсэл нь үндсэн хоёр ангилалд хуваагдаж 
байна. Үүнд:

y- Тухайн улс оронд мөрдүүлэхээр холбогдох байгууллагаас 
боловсруулж гаргасан үнэлгээний систем, аргачлал, гарын авлагыг 
тухайн барилга нь ногоон барилгын зэрэглэлд нийцэж буй эсэхийг 
үнэлэх, сургалт, сурталчилгаа явуулах үйл ажиллагаанд мөрдөхөд  
ашигладаг. Үүний жишээ нь Их Британийн БРИЙМ, АНУ-ын ЛИЙД, 
Японы КАСБИЙ, Австралийн Green star буюу Ногоон од зэрэглэл 
тогтоох систем юм.

y- Их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагаас судалгаа 
шинжилгээний зорилгоор голчлон боловсруулсан, цаашдаа 
ногоон барилгын зэрэглэл тогтооход ашиглаж болохуйц арга зүй 
нэлээд байна. Гэхдээ эдгээр нь одоогийн байдлаар тухайн улс 
орнуудад өргөн хэрэглэгдэж, хүлээн зөвшөөрөгдөж чадаагүй 
байгаа юм.       

Олон улсын туршлага. Ихэнх улс орнуудад барилгын зураг төсөл 
зохиох, барилга барих, барилгын материалын үйлдвэрлэл, түүний дэд 
бүтцийн менежментийг хувийн салбар хэрэгжүүлдэг. Энэ нь ногоон 
барилгын үзэл баримтлалыг бодит амьдралд хэрэгжүүлэхэд хувийн 
салбарын үүрэг маш чухал болохыг гэрчилнэ. Хувийн салбарын хөрөнгө 
оруулалт, үйл ажиллагаа нь төрийн бодлого, хууль эрх зүйн орчин, 
урамшууллын оновчтой механизмаас хамаарч байдаг.

АНУ-ын ногоон барилгын практикт хоёр төрлийн ногоон барилгын 
зэрэглэл тогтоох системийг ашиглаж байна. Эдгээрийн нэг нь ЛИЙД (LEED) 
буюу монгол хэлэнд хөрвүүлбэл “Эрчим хүч, байгаль орчны тэргүүлэх 
төлөвлөлт” нэртэй барилгын үнэлгээний систем бөгөөд уг системийг анх 
1998 онд олон нийтэд танилцуулж,  практикт хэрэглэж эхэлсэн. Энэхүү 
системийг хэрэглэхэд сайн дурын, харилцан зөвшөөрөлцөх шаардлага 
гэсэн зарчмыг баримталдаг. 

ЛИЙД-д шинэ барилга, хуучин барилга, сургуулийн барилга, эмнэлгийн 
зориулалттай барилга, ажлын байр, жижиглэн худалдааны төв, агуулах, 
лабораторийн зориулалттай барилгын үнэлгээ хамаарна. Үнэлгээнд 
тухайн барилгын ажлын менежментийн онцлог, барилгын зорилулалтаас 
хамаарч өөр өөр шалгуурыг ашигладаг. 
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Тухайлбал, шинэ болон их засвар хийсэн барилгын системд дор 
дурьдсан үндсэн 7-9 үзүүлэлт багтдаг. Үүнд:

y- Барилгын талбайн тогтвортой менежмент. Барилгын талбайн 
сонголт, нэгж талбай ашиглалтын үр ашиг, хуулсан хөрсний 
ашиглалт, тээврийн хэрэгслийн зогсоол, дугуй, нийтийн 
тээврийн хэрэгсэл зэрэг байгальд ээлтэй тээврийн хэрэгсэлтэй 
холбоотой үзүүлэлт, тухайн барилгын гадаад орчны тохижилт, 
ногоон байгууламж, борооны усыг хуримтлуулж ашиглах болон  
гэрэлтүүлэг, түүнээс үүдэлтэй бохирдлыг бууруулах шийдэлтэй 
эсэх зэргийг авч үздэг.

y- Усны үр ашигтай хэмнэлт. Барилгын орчны тохижилтод зориулж 
ашиглах усыг хэмнэх болон бохир усыг цэвэрлэн дахин ашиглах 
технологи, ундны болон хэрэглээний усыг хэмнэлттэй ашиглах 
технологийн шийдэл ордог.

y- Эрчим хүч ба агаар мандал. Эрчим хүчний үр ашигтай хэрэглээний 
шийдэлтэй, сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах, эрчим хүчний 
ашиглалтыг хэмжих, баталгаажуулалт хийх оновчтой технологи 
хамаардаг.

y- Барилгын материал ба нөөцийг үр ашигтай ашиглах. Барилгад 
дахин боловсруулсан буюу өмнө ашиглаж байсан барилгын 
материалыг дахин ашиглах, орон нутгийн материал ашиглах, 
барилгын хог хаягдлын менежмент зэрэг  асуудал ордог.

y- Барилгын дотоод орчны чанар. Агааржуулалтын систем, 
барилгад агаар бохирдуулдаг, хортой нөлөө багатай материал 
ашиглах, гэрэлтүүлгийн оновчтой шийдэлтэй, хүний эрүүл мэндэд 
тохиромжтой дулааны тохиргоо, тав тухыг хангасан байдал, 
байгалийн гэрэл ашиглалт зэрэг асуудлыг хамруулдаг.

y- Барилгын төлөвлөлт, зураг төсөлд тусгагдсан шинэлэг санаа. 
Барилгын төлөвлөлтөнд тусгагдсан шинэлэг санаа, шийдэл 
хамаарна.

y- Бүс нутгийн байгаль орчны бодлогод нийцсэн байдал. Тухайн 
тодорхой бүс нутаг буюу орон нутгийн байгаль орчны бодлогод 
нийцсэн байдлаас хамааруулан олгодог нэмэлт урамшуулалт 
багтана.

ЛИЙД нь онооны систем ашигладаг бөгөөд, нийт авбал зохих онооны 
40-49-ийг авсан бол энгийн гэрчилгээ, 50-59, 60-79, 80-аас дээш оноо 
авсан бол мөнгө, алт, платинум зэрэглэлийн гэрчилгээ олгодог. Харин 40-
өөс доош оноо авсан барилгыг ногоон барилгын минимум шаардлагыг 
хангаагүйд тооцдог. 

АНУ-ын ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох энэхүү журмыг ашгийн 
төлөө бус, гишүүнчлэл бүхий байгууллага болох АНУ-ын Ногоон барилгын 
зөвлөл гаргаж, хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг байгуулагдсан 
цагаасаа эхлэн явуулж ирсэн түүхтэй.     
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Түүнчлэн Dual Citizen компаниас эрхлэн гаргадаг Ногоон эдийн засгийн 
индекс тайланд АНУ болон олон улсын түвшинд өргөн хэрэглэгддэг 
ногоон барилгын ЛИЙД гэрчилгээ авсан барилгын талбайг (m2) ДНБ-
нд харьцуулан байр эзлүүлсэн байдаг. Тайланд дурдсанаар хамгийн 
олон ЛИЙД гэрчилгээ авсан барилгатай улсаар АНУ, Финлянд, Арабын 
нэгдсэн Эмират улс, Канад, Тайвань, Швед, Коста Рика, Энэтхэг, БНСУ, 
Чили улсууд тодорсон байна (Dual Citizen, 2014). Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн 
АНУ-ын ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох системийн дагуу үнэлүүлсэн, 
ногоон барилгын зарчимд нийцсэн хамгийн олон барилга байгууламжтай 
улс орноор эдгээр улсууд шалгарчээ.

Хүснэгт. 4.2 Хамгийн олон ЛИЙД гэрчилгээ авсан 
барилгатай улс орнууд

Улсын нэр ДНБ-нд ногдох ЛИЙД гэрчилгээтэй барилгын 
талбайн хэмжээ

АНУ 15,787,215
Финлянд 8,382,777
Арабын Нэгдсэн Эмират улс 8,341,119
Канад 6,120,837
Тайвань 3,383,766
Швед 3.015,825
Коста Рика 2.994,026
Энэтхэг 2,455,359
БНСУ 2,337,632
Чили 1,924,255

Эх сурвалж: Dual Citizen Inc.2014. Ногоон эдийн засгийн индекс тайлан 

АНУ-д ногоон барилгын зэрэглэл тогтоодог вэб суурьтай,  ашиглахад 
хялбар (Грийн глоб Green globe) гэсэн бас нэгэн системийг 2004 оноос 
эхлэн практикт хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү систем нь үнэлгээ хийх, 
баталгаажуулж, гэрчилгээ олгох гэсэн хоёр үе шаттай явагддаг. Шинэ 
барилгын тухайд эхний үе шатны үнэлгээ нь барилгын ажил эхлэхээс 
өмнө, хоёр дахь нь барилгын ажил дуусах үед хийгддэг. 

Үнэлгээ хийхэд 7 гол үндсэн үзүүлэлтийг ашигладаг бөгөөд нийт 1000 
онооны үнэлгээний системтэй. Үүнд. 

y- Төслийн менежмент. Зураг, төсөл зохиоход нэгдсэн, цогц байх 
зарчмыг баримталсан эсэх, уулзалт ярилцлага, гүйцэтгэлийн үр 
дүнг тодорхойлох зорилтыг хангах, байгаль орчны менежмент 
зэрэг асуудал багтана.

y- Барилгын талбай. Барилга барих талбайн сонголт, экологид 
үзүүлэх нөлөө, газрын болон борооны усны менежмент, гадаад 
гэрэлтүүлгийн асуудал ордог.

y- Эрчим хүч. Эрчим  хүчний хэрэглээ, эрэлт хэрэгцээ, хэмжилт, 
баталгаажуулалт, гэрэлтүүлэг, үр ашигтай тоног төхөөрөмж, 
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сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ, эрчим хүчний хэмнэлттэй 
тээврийн хэрэгсэл зэрэг асуудлыг хамардаг.

y- Ус. Усны хэрэглээ, халуун, хүйтэн усны систем, ус цэвэрлэх 
систем, хэмжилт зэрэг асуудал ордог.

y- Барилгын материал, нөөц. Барилга угсралт, дотоод засал, 
материалын дахин ашиглалт, хог хаягдлын менежмент, барилгын 
засвар, үйлчилгээний төлөвлөгөө, нөөц хэмнэлт, барилгын гадна 
талыг  хамарна.

y- Хүлэмжийн хийн ялгаруулалт. Дулааны шийдэл, озон задлах 
потенциал, дэлхийн дулааралд нөлөөлөх нөлөөлөл зэргийг 
харгалздаг. 

y- Барилгын дотоод орчин. Агааржуулалт, бохирдлын хяналт, 
хэмжилт, гэрэлтүүлгийн дизайн, систем, дулааны тохь тух, дуу 
чимээний тохь тух зэрэг асуудал орно.

ЛИЙД болон (Green Globe Грийн Глоб)-ийг АНУ-аас гадна Канадад 
өргөнөөр ашиглаж байна. Грийн глоб нь ЛИЙД-тэй харьцуулахад, 
хэрэглэхэд энгийн хялбар, өртөг зардал багатай юм.  

Англид улсад ашигладаг BREEАM (БРИЙМ) буюу “Барилгын байгаль 
орчны үнэлгээний арга зүйн систем” нь 1990 оноос практикт ашиглаж 
эхэлсэн хамгийн анхны ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох систем юм. 
БРИЙМ-ийг ажлын байр, орон сууцны барилга, аж үйлдвэрийн болон 
жижиглэн худалдааны зориулалттай барилга байгууламж, сургуулийн 
барилгад ашигладаг. Тухайн барилгын зориулалтаас хамаарч тогтоосон 
шалгуурыг үндэслэн   (i)  Хангалттай (ii) Сайн (iii) Хангалттай сайн (iv) 
Маш сайн гэсэн дөрвөн зэрэглэл олгодог. Ногоон барилгын зэрэглэлд 
ашигладаг үндсэн үзүүлэлтийн систем нь дараах үзүүлэлтийг багтаасан 
байдаг. Үүнд:

y- Менежмент. Барилгыг  ашиглалтанд оруулах хугацаа, үйл явц, 
хяналт, барилгын ажлын явцад талбайд ашиглах эрчим хүчний 
хэрэглээ, хог хаягдлын менежмент, орчны бохирдлыг багасгах 
арга хэмжээ зэрэг асуудлыг хамарна.

y- Эрүүл мэнд ба тав тух. Агааржуулалт, чийгшил, цонхны хаалт, 
хөшигний тав тухыг хангасан байдал, эрчим хүчний хэмнэлттэй 
гэрэлтүүлэг, дулааны болон харааны тав тух, дуу чимээний 
түвшин багатай байх зэрэг ордог.

y- Эрчим хүч. Хэмжилтийн асуудал хамаардаг. 
y- Тээвэр. Барилгын ажлын үеийн тээвэрлэлт, тээвэрлэлтийн 

сонголт, хувилбарыг харгалздаг.
y- Ус. Хэмнэлтэй ашиглалт, хэмжилт, ус алдахаас сэргийлсэн байдал 

гэх мэт асуудлыг харгалзана.
y- Материал. Шөрмөсөн чулууны хор хөнөөлийг бууруулсан байдал, 

агуулах болон хадгалалтын байгууламж, барилгын хог хаягдлыг 
дахин ашиглах, барилгын гадна талын техникийн үзүүлэлт, 
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буталж жижиглэсэн болон мод ашигласан байдал зэрэг асуудлыг 
хамруулдаг.

y- Газар ашиглалт. Өмнө нь ашиглаж байсан газарт барилга баригдах 
эсэх, өмнө бохирдсон эсвэл байсан газар ашгиласан эсэх гэх 
мэтийг харгалздаг.

y- Байгаль, экологи.  Байгаль, экологийн үнэ цэнэ багатай газар 
ашигласан эсэх, экологийн нөлөө багатай байх, байгалийн төрөл 
зүйлд хамгийн бага үр нөлөө үзүүлэх гэх мэт асуудлыг харгалзан 
үздэг.

y- Бохирдуулалт. Усны алдагдлыг илрүүлэх систем, сэргээгдэх эрчим 
хүч ашиглах эсэх, гэрэлтүүлгийн бохирдолт багатай байх, озоны 
давхарга буюу дэлхийн дулааралд нөлөөлөх зүйлс ашиглахаас 
зайлсхийсэн байдалыг харгалзана.

Сингапур улс 1980-аад оноос эхлэн эрчим хүчний хэмнэлтийн зарчмыг 
нэвтрүүлсэн. Гэсэн хэдий ч ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох БСА Ногоон 
Марк аргачлалыг 2005 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү систем нь 
эрчим хүчний үр ашиг, усны хэмнэлт, байгаль орчны хамгаалалт, барилгын 
дотоод орчин, чанар болон бусад ногоон үзүүлэлттэй үндэслэн нийт 
шалгуурын 49-өөс доош хувийг хангасан бол ногоон барилгын зэрэглэлд 
хүрээгүй, 50-74 хувь, 75-84 хувь, 85-89 хувь, 90-100 хувийг хангасан бол 
баталгаажсан, алтан, алтан+, платинум гэсэн зэрэглэл олгодог. Тухайн 
зэрэглэл бүрт эрчим хүчийг хэдэн хувиар хэмнэсэн байх ёстойг давхар 
заасан байдаг. Сингапурын ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох үнэлгээний 
үзүүлэлтүүд нь шинээр барьж буй барилга, хуучин барилга, тухайн 
барилга байгууламжийн зориулалтаас хамаарч хоорондоо ялгаатай  
байдаг. 

Сингапур улс барилгын салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах 5 жилийн 
хугацаатай ногоон барилгын “Мастер төлөвлөгөө”-г боловсруулсан. Хоёр 
дахь “Мастер төлөвлөгөө”-г амжилттай хэрэгжүүлж дуусаад энэ онд 3 
дахь “Мастер төлөвлөгөө”-г батлах шатандаа явж байна.  

Энэтхэг улсын Шинэ болон сэргээгдэх эрчим хүчний яамны 2007 онд 
баталсан GRIHA - Ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох систем нь сайн дурын 
үндсэн дээр хийгддэг. Уг ажлыг Энэтхэгийн Эрчим хүчний хэмнэлтийн 
товчоо, Шинэ болон сэргээгдэх эрчим хүчний яам, Байгаль орчин, ойн 
аж ахуйн яам, Стандарт хэмжил зүйн байгууллагаас боловсруулж, 
мөрдүүлдэг. Уг системийг байгаль орчны стандарт, бусад улс орны 
ногоон барилгын сайн туршлагаас санаа авч боловсруулсан юм. Энэхүү 
зэрэглэл тогтоох систем нь (i) Нөөц баялагийн хэмнэлт, үр ашиг (ii) 
Барилгын ажлын төлөвлөлт ба барилгын ажил (iii) Барилгын ашиглалт, 
засвар үйлчилгээ (iv) Инновацийн шийдэл  гэсэн 4 багц үзүүлэлтээс 
бүрддэг. Уг системийн онцлог нь барилга баригдахаас өмнөх, барилгын 
ажлын үед, барилга баригдаж дууссаны дараах үеийг хамардаг. 

Ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох системийн дагуу баригдсан олон 
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сайхан барилга байгууламж дэлхийн улс орнуудад сүндэрлэж байна. 
Тухайлбал, Австралийн Мелбурн хотын Коллинс 500 гудамжинд байрлах 
барилга анх 1970 онд баригдсан. 2003-2011 онд шинэчлэн засварлах 
ажлыг хийж, 5 одны зэрэглэлтэй ажлын байрны зориулалттай  барилга 
болсон юм. Эрчим хүчний хэмнэлттэй, дотоод агаарын чанарын үзүүлэлт 
өндөр, дотор нь ажилладаг хүмүүсийн ханиад томуу тусах, ядарч буй 
мэдрэмж төрөх, нүд хуурайших нь 20 гаруй хувиар буурсан.

Зураг 4.8. Австрали улсын Мелбурн хотын Коллинс 500
Эх сурвалж:http://www.thefifthestate.com.au/business/investment-deals/melbouren-1200-buildings-program-wins-funding-boost/10977

Японы Токио хот дахь Обаяши корпорацийн Технологийн төвийн 
барилга 2010 онд ашиглалтанд орсон. Японы КАСБИЙ-н аргачлалын 
дагуу өндөр зэрэглэлтэйн зэрэгцээ АНУ-ын ЛИЙД-ийн хамгийн дээд 
зэрэглэл болох Платинум зэрэглэлийн гэрчилгээ авсан. Энэхүү барилга нь 
радио долгионы идэвхжилт бүхий дулаан, агааржуулалт, гэрэлтүүлгийн 
системтэй бөгөөд үүний тохиргоог ажилтнууд өөрсдөө хийх боломжтой, 
Пери баффер бүс тогтоох замаар агааржуулалтын тусгайлсан системд 
шаардагдах эрчим хүчний хэрэглээг бууруулсан,  эрчим хүчний хэрэглээг 
нар, салхи, газрын гүний эрчим хүчийг хослуулан хангах боломж олгосон, 
борооны усыг цуглуулан ашиглах системтэй тул цэвэр усны хэрэглээг 
35 хувиар бууруулж чадсан, барилгын дотоод агаарын хэм болон 
чийгшлийг ажилтнуудын эрүүл мэндэд хамгийн тохиромжтой хэмжээнд 
байлгаж чадах автомат системтэй. Барилгын байгаль орчинд нөлөөлөх 
нөлөөлийг, тухайлбал, хүхэрийн хүчлийн давхар ислийн ялгаруулалтыг 
байнга хэмжих системтэйгээрээ онцлог гэж мэргэжилтнүүд дүгнэсэн.   
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      Зураг 4.9 Японд төвтэй  Обаяши корпорацийн судлаачдын  оффис
         Эх сурвалж: http://www.obayashi.co.jp/english/news/csr/2014012800.html 
                              http://www.greenbiz.com/blog/2014/03/31/obayashis-living-laboratory-green-building-approaches

Сингапурын  JTC корпорацын 50 га газрыг хамарсан Clean Tech Park 
Платинум зэрэглэлтэй. Анхны эко-бизнес парк бөгөөд эрчим хүчийг  40 
хувь, усыг   25 хувь, нийтийн үйлчилгээний зардлыг 40 хувь хэмнэсэн. 
Энэхүү технологийн парк нь 1 МВ-ийн хүчин чадалтай сэргээгдэх  эрчим 
хүчний систем ашигладаг, бүх гэрэлтүүлэгт ЛЕД гэрэлтүүлгийн систем 
ашигладаг, ажилтнуудын тав тухтай ажиллах бүхий л орчин, нөхцлийг 
хангаж чадсан. 

 
Зураг 4.10 Сингапур улсын цэвэр технологийн парк
Эх сурвалж: http://www.sporela.com/index.php/latest-singapore-business-news/709-jtc-and-temasek-to-create-integrated-urban-solutions-
platform-to-merge-4-subsidiaries
http://www.eco-business.com/news/counting-the-carbon-new-and-improved-tools-for-singapore/

Монгол улсын санаачлага.  Хууль, эрх зүйн хүрээнд Монгол 
Улс “Ногоон барилга” гэдгийг дулааны алдагдал хамгийн бага байх 
хийцтэй, халаалтын шийдэл нь агаарт ялгаруулах бохирдол багатай, 
эрчим хүчний хэмнэлттэй, хур тунадасны усыг хуримтлуулж ашиглах, 
хаягдал бохир усаа цэвэрлэж зайлуулах технологи бүхий барилга, 
байгууламж байна гэж тодорхойлсон. Ногоон хөгжлийн бодлогод 
барилгын дулааны алдагдал 50 хувьтай байгааг таван жилийн дараа 
20 хувь, 2030 он гэхэд 40 хувиар бууруулахаар тусгасан ажээ. Энэ 
хүрээнд эхний ээлжинд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах 
сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг “ногоон барилга” болгохоор зураг төсөл 
боловсруулах ажлыг хийж байна. 

НЭЗТТ-ийн хүрээнд ногоон барилгыг Монгол Улсад хөгжүүлэх зорилт 
тавьж, сургуулийн ногоон барилгын гарын авлага боловсруулах, ногоон 
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барилгын зураг төслийг боловсруулах, барилгын нийгэм, эдийн засаг, 
байгаль орчны үнэлгээ, шинжилгээг хийх, барилга байгууламжийг ногоон 
болгох стратегийг боловсруулах ажлыг эхлүүлээд байна.  “Сургуулийн 
ногоон барилгын гарын авлага”-д ногоон барилгад байгаль орчны бүх 
хүчин зүйлийг хэрхэн тооцох талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан.

Зураг 4.11 Ногоон барилгад байгаль орчны бүх хүчин зүйлийг тооцох нь
Эх сурвалж: БОНХАЖЯ, 2015. Сургуулийн ногоон барилгын гарын авлага

Гарын авлагыг шинээр баригдах сургуулийн шинэ барилгад ашиглах  
боломжтойгоос гадна сургуулийн хуучин барилгыг сэргээн засварлах, 
засвар хийхэд ашиглаж болно.  НЭЗТТ-ийн хүрээнд хийгдэж буй бас 
нэгэн ажил нь Сонгинохайрхан дүүргийн 25-р хороо буюу Тахилтын 
аманд байрлах газарт 640 хүүхэдтэй сургуулийн ногоон барилгын зураг 
төслийг зохиох ажил юм.

Зураг 4.12  Эрчим хүчний хэмнэлттэй, сурагчдад ээлтэй сургуулийн барилгын жишиг зураг
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Европын холбоо, Чехийн Хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 
Каритас Чех олон улсын байгууллага нь Монгол улсад “Байгаль орчинд 
ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжих” 
замаар ядуурлыг бууруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх, цаг уурын өөрчлөлт, 
эрсдэлийг багасгах зорилго бүхий “SWITCH-Asia” төслийг 2012-2016 
оны хооронд хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд Монгол Улсын 
барилгын мэргэжилтнүүд бэлтгэдэг сургуулиудад зориулан “Ногоон 
барилга” сурах бичгийг боловсруулан, сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт 
“Ногоон барилга” хичээлийг албан ёсоор оруулж, аль ч мэргэжлийн 
оюутан сонгон суралцах боломжийг олгожээ. Мөн дэлхийн шилдэг 
сургуулиудад ашиглаж буй гарын авлагаар хангаж, ирээдүйн боловсон 
хүчнийг бэлтгэх ажилд хувь нэмэр оруулж байна. 

Түүнчлэн, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд 
ногоон барилгыг хөгжүүлэх, цэвэр технологийг нэвтрүүлэх тал дээр 
санаачлагатай ажиллаж байна. “МАК” компани дулааны алдагдлыг 10 
дахин бууруулах боломжтой европ стандартын хийн бетоны үйлдвэрээ 
ашиглалтад оруулсан бол “Ногоон газар”, “Хатан Эстер”, “Тэдмэнт” зэрэг 
компаниуд хог хаягдал ашиглан барилгын материал үйлдвэрлэж, 170 
гаруй бетоны үйлдвэр үнс ашиглан байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж байна. 

Монголын банкуудын холбооноос “Монгол Улсын тогтвортой 
санхүүжилтийн санаачлага” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа 
бөгөөд уг хөтөлбөрийн хүрээнд барилга, дэд бүтцийн салбарын 
санхүүжилт, банкны зээл олголтод баримтлах удирдамжийг боловсруулан 
гаргаад байна. 

2015 оны 4 сарын 2-3-ны өдрүүүдэд зохион байгуулсан Монголын 
Эдийн Засгийн 5 дахь удаагийн Чуулганы “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба 
эдийн засаг, нийгмийн хөгжил” сэдэвт салбар хуралдааны үеэр Монголын 
банкуудын холбоо, Монголын ногоон барилгын хүрээлэн дээр дурьдсан 
чадавхийг банкны салбарт бий болгох, улмаар ногоон барилгын зэрэглэл 
тогтоох системийг барилгын салбарын санхүүжилт, зээлжүүлэлтийн үйл 
ажиллагаанд хэрэглэх талаар хамтран ажиллахаар тохиролцсон. 

Ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох үнэлгээний систем.  Монгол 
улсын барилгын салбарт мөрдөж буй стандарт, норм дүрмийг хуучнаар 
Зөвлөлт Холбоот Улсын барилгын стандарт, норм, дүрмийн жишгээр 
боловсруулсан. Монгол улсад мөрдөх ногоон барилгын зэрэглэл 
тогтоох үнэлгээнд ашиглах үзүүлэлтийн системийг нэгд, эрчим хүчний 
хэмнэлт, хоёрт, усны менежмент, гуравт, байгаль орчны менежмент, 
дөрөвт, инноваци гэсэн ангилалд хуваан үзэх саналыг Монголын 
Ногоон барилгын хүрээлэнгээс гаргажээ. Уг саналд ногоон барилгын 
зэрэглэл тогтооход (i) эрчим хүч; (ii) ус; (iii)  байгаль орчин  (iv) инноваци 
гэсэн 4 чиглэлийн асуудлыг хамарсан нийт 10 үндсэн, 23 дэд шалгуур 
үзүүлэлтийг ашиглан, 1000 онооны системээр үнэлж, ногоон барилгын 
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5 зэрэглэлийг тогтооно гэж тусгасан. Улмаар шалгуур үзүүлэлтийн 40-
49 хувийг хангасан бол ногоон барилгын зэрэглэлийн хамгийн доод 
шаардлага болох нэг одны зэрэглэл, 50-69 хувийг хангасан бол хоёр 
одны зэрэглэл, 70-79 хувийг хангсан тохиолдолд гурван одны зэрэглэл, 
80-89 хувийг хангасан бол дөрвөн одны, 90-ээс дээш хувийг хангасан 
бол таван одны зэрэглэлийн болзол хангасанд тооцож, гэрчилгээ олгох 
санал зөвлөмж гаргасан.  Нийт үзүүлэлтэд эзлэх хувийн жингийн тухайд, 
Монгол Улсад тулгамдсанд тооцогддог дулааны алдагдлыг бууруулах, 
эрчим хүч хэмнэх, Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын сэргээгдэх 
эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилтыг хангах үүднээс сэргээгдэх 
эрчим хүчний хэрэглээнд илүүтэй ач холбогдол өгөх нь зүйтэй гэж үзэн 
нийт 1000 онооны 550 оноог эрчим хүчний шалгуур үзүүлэлт, 140 оноог 
усны хэмнэлтийн шалгуур үзүүлэлт, 260 оноог байгаль орчны чиглэлийн, 
үлдсэн 50 оноог инновацийн шалгуур үзүүлэлт байхаар тооцсон 
болно.   

4.4 Уул уурхай
Ногоон хөгжлийн тухай ярихад уул уурхайн салбар бол эсрэгээрээ 

гэсэн ойлголт хүн бүрт төрдөг. Учир нь уул уурхайн салбарын үндсэн үйл 
ажиллагаа нь нөхөн сэргээгдэхгүй, эсвэл олон зуун мянган жил болж байж 
нөхөн сэргээгдэх магадлалтай байгалийн баялагийг эргэлтэнд оруулдаг. 
Уул уурхайн салбарт дангаараа дэлхийн нийт усны хэрэглээний 20 хувь 
ногддог талаар “Mining Technolog.com” сайтад мэдээлсэнээс үзвэл эдийн 
засгийн энэ салбар ганц усаар жишээ авахад л байгаль орчинд хэр их 
нөлөө үзүүлдэг болохыг харж болохоор байгаа юм. 

Монгол Улс байгалийн нөөц, баялаг ихтэй тул уул уурхайн салбарыг 
эрчимтэй хөгжүүлэх бодлого баримталж байна. Энэ нь нөхөн сэргээгдэхгүй 
байгалийн баялагийг хайрлан хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээх, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн оновчтой орчинг 
бүрдүүлэх, сайтар хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага өндөр гэдгийн 
үндэслэл болж байна. Монгол Улсад уул уурхайн идэвхтэй үйл ажиллагаа 
явуулж буй Эрдэнэт, Оюу толгой, Бороо гоулд, Таван толгой, Нарийн 
сухайтын уурхай, Монполимет зэрэг компаниуд байна. 

Уул уурхайн салбарт ногоон хөгжлийн зарчмыг хэрэгжүүлэхэд дараах 
асуудлуудыг авч үздэг. Үүнд:

y- Материал, эрчим хүч, усыг үр ашигтай зарцуулах, хэмнэх,
y- Ирээдүйн хэрэгцээнд шаардлагатай байгалийн баялагтай байх 

ёстой гэдгийг ухамсарлах,
y- Байгаль орчин, нийгмийн сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд 

байлгах,
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y- Үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах,
y- Уурхайн хаалтыг хүрээлэн буй орчинд ээлтэй байхаар хийх, нөхөн 

сэргээлтийг тогтоосон стандартаас доошгүй түвшинд хийх. 
Олон улсын туршлага. АНУ-ын Калифорни муж дахь Кларкийн 

нуруунд үйл ажиллагаа явуулж байсан Маунтен пассын уул уурхай 2002 
онд үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоосон байв. Тэр үед энэ газар Чеврон 
компанийн өмчлөлд байсан бөгөөд дэлхийн газрын ховор элементийн 
хэрэгцээний ихэнхийг эндээс хангадаг байсан. Уурхай хаагдсан гол 
шалтгаан нь зах зээл дээр Хятадын хямд үнэтэй газрын ховор элемент 
ноёлох болсон ба  энэ бүс нутагт байгалийн томоохон гамшиг тохиох 
болсон явдал байв. Маунтен пасс хамгийн дээд хүчин чадлаараа 
ажиллаж байх үедээ буюу 1990-ээд онуудад нэг минутанд 850 галлон 
буюу 3.1 тонн давстай, тронум, урантай бохир усыг байгальд гаргаж 
хаядаг байсан гэдэг. 

Чевроны өмчлөлд байсан газрыг Моликорп 2008 онд худалдан авч, 
уурхайн үйл ажиллагааг эргэн сэргээсэн ба 2013 оноос уурхай бүрэн 
хүчин чадлаараа ажиллаж эхэлсэн байна. Пол, Кампбэл нарын Моликорп 
ил уурхайг гурван чиглэлд өргөтгөх, хэрэв уурхайн үйл ажиллагаа 
төлөвлөсний дагуу явагдвал өнөөгийн ижил төстэй уурхайнуудтай 
харьцуулахад нөхөн сэргээлтийн хувь хамаагүй өндөр буюу 90 хувьтай 
байж, байгаль орчны стандартыг уурхайн үйл ажиллагаанд хатуу чанд 
мөрдөх. Моликорпын баримтлаж буй байгаль орчинд ээлтэй уурхайн 
бодлого нь дараах үндсэн хэсэгтэй төлөвлөгөөтэй. Үүнд: 

Уурхайн хог хаягдлын хадгалалт нь уурхайд ашиглагдах цэвэр усны 
хэмжээг багасгах, үүний тулд усыг дахин ашиглах, уурхайд ашиглах 
ууршилтын пондын хэрэгцээг 120-иор бууруулж, уурхайн овоолгод шинэ 
технологийг нэвтрүүлэн, илүүдэл церийн соронзон үйлчлэлийг ашиглан 
усан дахь фосфорыг ялган авах, уурхайн илүүдэл дулааныг эрчим хүч, 
уур гарган авахад ашиглаж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах боломж 
бүрдүүлэх ажээ. 

Хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, байгаль орчинд халгүй эдгээр 
өөрчлөлтийг хийснээр Моликорп ус, химийн бодис, дулаан, цахилгаанаа 
хэмнэхээс гадна уурхайн овоолго, хаягдлын талбайн хэмжээг бууруулж 
чадах юм. Моликорпын ногоон арга технологийн талаар Хүснэгт 4.3-т 
хураангуйлан үзүүлэв.



НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭС

98

Хүснэгт 4.3 Асуудлыг шийдвэрлэх аргын ялгаа

Эх сурвалж: http://web.mit.edu/12.000/www/m2016/finalwebsite/solutions/greenmining.html

Өмнөд Африк нь уул уурхай өндөр хөгжсөн, байгалийн нөөц баялаг 
ихтэй улс нэг юм. Энд уул уурхайн үйл ажиллагаанд шаардагддаг эрчим 
хүчний хэрэгцээг сэргээгдэх эрчим хүч, түүний дотор нарны эрчим хүчээр 
хангах эхлэл тавигдаад байна. Үүний жишээ гэвэл Лимпопо муж дахь 
Тибазинбид 1 мегаваттын хүчин чадалтай нарны эрчим хүчний систем 
суурилуулсан явдал юм. Үүний үр дүнд дизел түлшний хэрэгцээг жилд 
дунджаар 450,000 литрээр бууруулна. 

Ногоон эдийн засгийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд бизнесийн 
салбарын идэвхтэй оролцоо, тэдгээрийн нийгмийн өмнө хүлээсэн 
хариуцлагаа ойлгон бизнесийн үйл ажиллагаандаа компанийн нийгмийн 
хариуцлагын зарчмыг баримтлан ажиллах явдал чухал.

Монгол улсын туршлага. 1978 онд анхны баяжмалаа гаргаж байсан 
Эрдэнэтийн уулын баяжуулах  үйлдвэр эдүгээ ISO 14001-ийг мөрдөн 
ажилладаг. Эрдэнэт үйлдвэр вэб хуудсандаа Нийгмийн хариуцлага гэсэн 
хуудас тусгайлан байрлуулсан цөөн аж ахуйн нэгжийн нэг юм. 
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Зураг 4.13 Эрдэнэт үйлдвэр
        Эх сурвалж: https://en.wikipedia.org/wiki/Erdenet_Mining_CorporationЭх сурвалж: https://en.wikipedia.org/wiki/Erdenet_Mining_
Corporation

Монгол Улсын уул уурхайн салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 
буй компаниудаас Монполимет групп уурхайн нөхөн сэргээлтийн үйл 
ажиллагааг үр дүнтэй,  сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан  
удирддагт тооцогддог. Тус групп байгаль орчноо хайрлан хамгаалах, 
унаган төрхөнд нь эргүүлэн оруулах зорилтынхоо хүрээнд дараах 
зорилтуудыг тавин ажилладаг. Үүнд:

y- Байгаль хамгаалал, олборлолтыг нягт уялдуулах замаар 
байгалийг байнгын эзэмшил тордолт, хараа хяналттай болгож, 
нутгийн хүн амд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментийг 
бүрдүүлж, ISO 14001 стандартыг нэвтрүүлэх;

y- Ойжуулалт, усжуулалтын бодлогыг шинэ түвшинд гаргаж, 
ялангуяа, нутаг орныг ойжуулахад ажилчдынхаа оролцоог үлэмж 
нэмэгдүүлэх;

y- Монгол орны экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад онцгой 
үүрэг бүхий ургамлын зүйлийг судлах, сэргээн нутагшуулах, 
тарималжуулах ажлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төлөвлөж 
хэрэгжүүлэх;

y- Ашигт малтмалыг байгальд ээлтэй арга, технологиор ашиглахыг 
дэмжиж, уурхайн үйл ажиллагааны явцад эвдэрч гэмтсэн хөрсийг 
нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд ихээхэн анхаарч ажиллах;

y- Байгалийн тэнцвэрт байдал, ой, бэлчээр, тариалангийн талбайг 
хамгаалахын тулд хортон мэрэгч, шавьжтай тэмцэх ажлыг 
технологийн горимын дагуу зохион байгуулах;

y- Монгол Улсын уул уурхайн салбарын тэргүүний нөхөн сэргээгч 
байгууллагын байр сууриа байнга хадгалах;

y- Орон нутгийн иргэд, олон нийтийн байгууллагын санал, 
зөвлөмжийг тусган ажиллах зэрэг болно.

Эдгээр зорилтуудаа хэрэгжүүлэхийн тулд Монполимет дараах арга 
хэмжээг авч ажилладаг. Үүнд:
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y- Уурхайн инженер техникийн алба нь техникийн нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг уулын ашиглалтын ажилтай нягт уялдуулан, төлөвлөлтийн 
дагуу 100 хувь хийж гүйцэтгэж байна.

y- Байгаль орчны нөхөн сэргээлт, ургамалжуулалтын тусгай 
албыг байгуулж, ой зүйч, агрономич, экологич, техник, усалгаа 
арчилгааны ажиллагсадын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

y- Хүлэмжийн аж ахуй, үрсэлгээний талбай бүхий өөрийн мод 
үржүүлгийн газрыг байгуулан улиас, хайлаас, орон нутгийн бургас, 
саваа мод, голт бор, жимсний моднууд, улаан номонд орсон говийн 
сухай, жигд зэрэг модыг үржүүлэн, уурхайн биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ургамалжуулалтын ажлыг амжилттай гүйцэтгэж 
байна.

y- Биологийн нөхөн сэргээлтэнд олон наст ургамал согоовор, америк 
зүлэг, ботууль, канадын ногоон зүлэг, царгас, шар царгас зэргийг 
2010 оны байдлаар нийт 173,6 га талбайд 40 тн, модлог ургамал 
сибирийн цагаан улиас, орон нутгийн бургас, саваа хэлбэрт мод, 
жимсний бут, торлог, хайлаас зэргийг 70,9 га талбайд 43000 
ширхэгийг тарьсан.

y- 2001 онд байгуулсан, 16 га талбайтай байнга сэлгэгдэх цэнгэг 
уст нууранд нь загас жараахай өсч, хун, бор галуу, алаг нугас, 
цахлай зэрэг усны шувууд өндөглөн үр төлөө өсгөн зусдаг болсон 
нь бидний бодит тодорхой ажлын үр дүн, байгаль орчны цогц 
үзэсгэлэнг бүрдүүлсэн.

y- Нуурийн эргийн техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд улиас, 
хайлаас, америкийн саваа мод, орон нутгийн бургас зэрэг мод 
тарьсан бөгөөд зэгс шагшуурга гэх мэт усны ургамал даган 
ургасан.

y- 2006 оноос тарьжэхэлсэн Сибирийн цагаан улиас 6 м өргөнтэй 
3.5 км урт ногоон төгөл болж, жилээс жилд өргөжиж ойн төрхийг 
бүрдүүлж байна.

y- Нөхөн сэргээлтийн ажлаар тарьсан чацаргана, үхрийн нүд зэрэг 
жимсүүд нь үр шимээ өгч, ажилчдынхаа хүнсний хэрэгцээнд 
хэрэглэж байна.

4.5 Ногоон инноваци

Олон улсын инновацийн бодлого, туршлага. НҮБ-ын Европын 
Эдийн Засгийн Комиссийн нийтлүүлсэн “Ногоон технологийг хөхүүлэн 
дэмжих инновацийн бодлого: Европ, Төв Азийн шилжилтийн эдийн 
засагтай улс орнуудын бодлого боловсруулагчдад зориулсан удирдамж”-д 
өндөр хөгжилтэй улс орнуудын хөгжлийн судалгаа шинжилгээний 
чадавхи сайтай томоохон компаниуд нь динамик инноваци, техникийн 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гол эх үүсвэр болж байдаг гэжээ. Хэдийгээр 
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ихэнх инноваци томоохон компаниудын үйл ажиллагааны үр дүн байдаг 
ч эрч хүчтэй залуу хүмүүсийн үүсгэн байгуулсан гарааны компаниуд, 
жишээлбэл Майкрософтыг үндэслэгч Билл Гейтс, Паул Аллен, Apple 
корпорацийг үүсгэн байгуулагч Стив Жобс, Стив Волцник нар 1970, 1980-
аад оны үед микро электрониксийн салбарт хувьсгал хийсэн билээ.

2013 онд зохион байгуулагдсан Евро Форумын сэдэв нь “Эко-
инноваци: Агаарын чанар бол бидний амьдралын чанар” байсан. Энэхүү 
чуулганд Европын Цаг уурын атмосферийн бүтцийн асуудал эрхэлсэн 
хэлтсийн дарга Винсент Хенри Пейч илтгэл тавьж, хүн өдөрт дунджаар 
14 килограмм агаараар амьсгалдаг, агаарын чанар нь хүний  эрүүл 
мэндэд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Агаарын чанарыг сайжруулах чиглэлээр 
авч хэрэгжүүлсэн тухайлбал, НҮБ-ын Женевийн “Хил дамнасан агаарын 
бохирдлын тухай” конвенцийн хэрэгжилт үр дүнгээ өгсөн ба түүний 
нэг жишээ нь Парис хотын агаар дахь РМ10-ийн хэмжээ 1950 оныхтой 
харьцуулахад эрс багасч, агаар илүү цэвэр болсон хэмээн тэмдэглэсэн.

Зураг 4.14 1950-иад оны өмнөх болон өнөөгийн Парис хот
Эх сурвалж: http://www.planetizen.com/node/67869http://www.travelsupermarket.com/blog/fancy-an-oscar-inspired-
holiday/

Хил дамнасан агаарын тухай бохирдлын конвенцид зорилт болгон 
тавьсан үзүүлэлтүүд нь агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх 
нөлөөллийн талаархи судалгааын дүгнэлт дээр үндэслэсэн бөгөөд 2010 
он гэхэд 1990 онтой харьцуулахад агаар дахь хүхрийн давхар ислийн 
хэмжээг 63 хувиар, азотын ислүүдийн хэмжээг 41 хувиар, метан, бензин 
зэрэг хувирамтгай органик химийн элементүүдийн хэмжээг 40 хувиар, 
шивтрийн хийг 17 хувиар тус тус тавьсан байдаг юм.  Эдгээр агаарыг 
бохирдуулагч нь  нэгд, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд маш хортой, 
хоёрт, бууруулахтай холбогдон гарах зардал харьцангуй хямд төсөр гэж 
тооцсон байдаг.    

Европын холбооны Байгаль орчны агентлагийн Гүйцэтгэх захирал 
Ханс Врунинскекс “Бид Европын зүгээс хийх алхмуудад гол итгэл 
найдвараа тавих хэрэгтэй байна. Зүгээр л шинэ санаа, санаачилгын 
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тухай бус, харин шинэ ногоон технологийг түгээх үйл ажиллагааг хөхүүлэн 
дэмжих явдал юунаас ч илүү чухал” гэж  онцлон тэмдэглэсэн. 

НҮБ-ын БОХ-ийн “Ногоон эдийн засгийн тухай” цувралд байгаль 
орчны тухай хууль, эрх зүйн зохицуулалт нь инновацийг өдөөж, инноваци 
хөгжихөд түлхэц өгдөг бөгөөд энэ нь аливаа улс орны дотоодын 
үйлдвэрлэлийн өрсөлдөөнийг хурцалдаг гэж тэмдэглэсэн байдаг.   
Ногоон эдийн засагт шилжих шилжилтийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
нөөц, баялагийн менежмент, инновацийн бодлогыг оновчтой хослуулсан 
арга хэрэгслийг амьдралд хэрэгжүүлэх явдал хамгийн шийдвэрлэх ач 
холбогдолтой талаар дурдсан нь бий. 

Хөгжиж буй улс орны хувьд, тухайлбал, Монгол Улсад гадаадын 
технологийг дамжуулах, нутагшуулах нь илүүтэй тохиолддог. Үүний гол 
шалтгаан нь инновацийн орчин таатай бус, Засгийн газрын дэмжлэг 
сул, санхүүжилтийн оновчтой механизм хөгжөөгүй, дотоодын зах 
зээлийн өрсөлдөөн хүчтэй бус, технологи хөгжүүлэх сургалт-эрдэм 
шинжилгээний байгууллагууд нь бизнесийн байгууллагуудтай нягт 
хамтран ажилладаггүйтэй холбоотой. 

Аливаа шинэ санааг шинэ болон шинэлэг технологи, инноваци болгох 
хөрөнгө оруулалт чухал үүрэгтэй. Инновацийн хөрөнгө оруулалтад 
шинэ санаа, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний  судалгаа шинжилгээ, 
туршилт (R&D) хийхэд хөрөнгө оруулахаас эхлээд шинэ технологи 
хөгжүүлж нэвтрүүлэх, түгээх, тархаахад оруулах хөрөнгө оруулалт 
багасдаг. Инновацийн хөрөнгө оруулалтыг улс орны түвшинд илүү 
өсөлтийг бий болгох, олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөх чадвараа 
нэмэгдүүлэх зорилготой байдаг бол аж ахуйн нэгжийн хувьд инновацийн 
үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд 
гаргаж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, зах зээл дээрх байр сууриа бататгах 
байдаг. Хөрөнгө оруулагчийн хувьд оруулсан хөрөнгө оруулалтын өгөөж 
хүртэх, өөрөөр хэлбэл, оруулсан хөрөнгө оруулалт нь амжилттай байх 
хүлээлттэй байдаг.  

Өндөр хөгжилтэй улс орнуудын туршлагаас харахад тухайн улс орон 
экспортыг дэмжих бодлогоо зөв зүйтэй тодорхойлж, бодитойгоор дэмжлэг 
үзүүлж, таатай орчин бүрдүүлж чадсан тохиолдолд экспортод зориулсан 
үйлдвэрлэл явуулдаг болон явуулахаар төлөвлөөд буй компаниуд гадаад 
зах зээл дээр байр сууриа хэдийнээ олчихсон гадаадын компаниудтай 
өрсөлдөхийн тулд инновацийн хөрөнгө оруулалт хийж эхэлдэг байна. 

Инновацийн хөгжлийн түвшин, улс орнуудын дэлхийн зах зээл дээр 
өрсөлдөх чадварын түвшин хоёр хоорондоо эерэг хамааралтай байдаг 



СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

103

тул инновацийн түвшин өндөртэй улс орнуудын өрсөлдөх чадвар 
хөгжлийн түвшин өндөр байдаг байна. АНУ-ын Корнеллийн их сургууль, 
ИНСЕАД-ын хамтран гаргадаг Дэлхийн инновацийн индекс тайланд 
дэлхийн нийт ДНБ-ны  98.7 хувийг үйлдвэрлэдэг 150-иад улс орнууд 
хамруулдаг бөгөөд  2013 оны тайлангаас үзвэл, инновацийн түвшингээр 
Швейцар, Швед, Англи, Нидерланд, АНУ, Финлянд зэрэг улсууд тэргүүлж, 
Монгол Улс 72-т жагссан.  

Дэлхийн банк улс орнуудын хөгжлийн  түвшин, ДНБ-д эзлэх судалгаа, 
шинжилгээ, туршилтын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ хоорондоо эерэг 
хамааралтай болохыг тэмдэглэсэн юм. Өндөр хөгжилтэй АНУ, Швед, 
Нидерланд, Финлянд улсуудын дээрх зориулалтаар хийсэн хөрөнгө 
оруулалт ДНБ-ний 2.16-3.93 хувьтай тэнцэж байхад энэ үзүүлэлт Монгол 
Улсад 0.27 хувь байна. 

Ихэнх улс орнууд эрх зүйн орчиндоо тулгуурлан инновацийг, түүний 
дотор ногоон инновацийг хөгжүүлэх чиглэлээр төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хэлбэрийг  идэвхтэй ашиглаж ирсэн.  Дан ганц засгийн 
газар бус хувийн хэвшлийн салбарын инновацид оруулдаг хөрөнгө 
оруулалт жил ирэх бүр нэмэгдсээр байна. Шинэ бүтээгдэхүүн, технологи 
инновацид хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийдэг компаниуд нь бидний 
хамгийн сайн мэддэг үндэстэн дамнасан корпорациуд  болох машин 
үйлдвэрлэгч Волксваген, Тоёота корпорациуд, мэдээллийн технологийн 
салбарт ноёлогч Майкрософт, Гүүгл, Интел, олон салбарт үйл ажиллагаа 
явуулдаг Самсунг, эрүүл мэндийн салбарын Роче, Новартис, Жонсон 
анд Жонсон болон Мерск юм. Эдгээр компаниуд жилд дунджаар 7.5-13.5 
тэрбум ам.долларыг зөвхөн энэ зорилгоор зарцуулдаг.

ДНБ-нд инновацийн бүтээгдэхүүний эзлэх хувийн жин өсөхөд 
зохистой орчин бүрдүүлэх явдал чухал байдаг. Үүний эхийг анхлан АНУ-
ын Калифорни мужид өндөр технологийн “Цахиурын хөндий” нэртэй 
шинэ санааг баялаг болгох орчин бүрдүүлж, гарааны жижиг компаниудад 
дэмжлэг үзүүлэх замаар тавьсан байдаг. Өнөө үеийн бидний ажил, 
амьдралын салшгүй хэсэг болсон Intel, Google, Apple төрсөн. 

Инновацийн гарааны компаниудад боломж олгодог, хамгийн үр дүнтэй 
бүтээл зохиох таатай орчин бүрдүүлж чадсан улсыг АНУ, Израиль, Швед, 
Герман, БНСУ тэргүүлж байна. 2014 онд хамгийн шинэлэг, бүтээлч 
гарааны компаниар шалгарсан зарим компанийн талаар мэдээлэл өгье. 
Үүнд:

y- Ubeam – 3 жилийн өмнө АНУ-ын Пенсильваны  их сургуулийн 
оюутан Мередит Перри өөрийн бодож олсон зайнаас цэнэглэх 
үзэл баримтлалаар  Хамгийн шинэлэгийг бүтээгч тэргүүн байрын 
шагнал хүртсэн бөгөөд сургуулиа төгсөөд өөрийн санааг бодит 
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амьдрал дээр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Эхний ээлжинд түүний 
инновацийн санааг хэрэгжүүлэхэд нь 10 сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулахаар хувийн хөрөнгө оруулалтын нэгэн сан шийдвэр гарган 
хамтран ажиллаж эхэлжээ. 

y- Flatiron Heltz – Энэхүү гарааны компани нь хавдар туссан 
өвчтнүүдээс мэдээлэл цуглуулж, цуглуулсан мэдээллийг нь 
ижил төстэй өвчин туссан хүмүүс, судлаачид, эмч нар ашиглах 
боломж бүрдүүлдэг програм хангамж зохион ажил хэрэг болгосон 
гарааны компани юм. Гүүгл корпораци Flatiron Heltz -д 130 сая ам. 
долларын хөрөнгө оруулалт хийжээ. 

y- Snap chat -  Мессеж илгээх зориулалттай, хэрэглэгдээд жил гаруй 
хугацаа л өнгөрч байгаа аппликейшн зохиосон гарааны компани 
юм. Байгуулагдсанаас хойш 163 сая ам. доллар босгосон. 
Фэйсбүүк түүнийг 2 тэрбум ам. доллараар худалдан авах санал 
тавиад байна. 

Дээр дурдсан гарааны компаниудын хөрөнгө оруулалт нь хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалт байсан. 

Зарим улс оронд Засгийн газрын бодлогоор гарааны компаниудаа 
дэмждэг. Тухайлбал, Израиль улс хуучнаар ЗХУ задарсаны дараа тэндээс 
нүүдэллэн ирсэн сая гаруй еврей үндэстнүүдийг богино хугацаанд 
ажлын байраар хангах асуудал амар бус байсан, нөгөөтэйгүүр улс 
орны хөгжлийг хурдасгахад ажиллах хүчний өсөлт эерэг нөлөө үзүүлэх 
магадлалтай, түүнчлэн Оросоос цагаачлан ирэгсдийн нэлээд нь өндөр 
боловсролтой сэхээтнүүд байсан тул Израилийн Засгийн газар тусгай 
сан байгуулан гарааны компаниудыг дэмжин ажиллаж, үр дүнд хүрсэн 
байдаг. Нэн ялангуяа, мэдээлэлиийн технологийн салбарын шинэ санаа, 
технологийг Засгийн газар нь бодлогоор дэмжин ажилласны үр дүнд 
өнөөдөр Израиль улс энэ чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч улсын нэг болж 
чаджээ. 

Түүнчлэн, Израиль улсын усны хомсдолтой улсаас ус экспортлогч улс 
болсон туршлага 1959 онд баталсан “Усны тухай” хуулиас эхтэй. Өнөөгийн 
байдлаар Израиль улс хот, суурин газрын цэвэрлэх байгууламжийн бохир 
усныхаа 70 хувийг дахин ашиглаж байна. Энэ үзүүлэлтээр Израиль улс 
дэлхийг тэргүүлдэг. Мөн далайн усыг давсгүйжүүлэх чиглэлээр дэлхийд 
олон тооны тэргүүлэгч технологи боловсруулан түгээсэн улс юм. 2010-
2020 онд хэрэгжүүлж буй усыг үр ашигтай ашиглах зорилтынхоо хүрээнд 
аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбар болон ахуйн хэрэглээний усны 
үр ашигтай хэрэглээг хангахад чиглэсэн хэд хэдэн арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, бохир усыг дахин ашиглахыг урамшуулах, 
усны бодит үнийг тодорхойлж, усны үнийг тогтоох, усны хэрэглээг хэмжих 
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автомат төхөөрөмж ашиглах, хоёр шатлал бүхий усны тариф тогтоон 
мөрдүүлэх, ус түгээгч байгууллага усны алдагдлыг хариуцах зэрэг арга 
хэмжээ орсон байдаг.   

Зураг 4.15 Израиль улсын “Дан рижин” Цэвэрлэх байгууламж

 Эх сурвалж: http://www.greenprophet.com/2012/04/israeli-sewage-plant-art-passover/

Европын холбоо хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2050 он гэхэд 1990 онтой 
харьцуулахад 80-95 хувиар бууруулах саналыг дэвшүүлээд байна. Энэ 
зорилтыг ганцхан нөөц ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх замаар 
хэрэгжүүлэх боломжгүй тул инноваци үр ашиг багатай үйл ажиллагааг 
өөрчлөх боломж олгох болно гэж үзэж байна. Европын холбооны ДНБ-
нд аж үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувийн жин 2013 онд 15 хувь байсныг 
2020 он гэхэд 20 хувьд хүргэх зорилт тавиад байгаа бөгөөд үүнийг 
сэргээгдэх эрчим хүч зэрэг байгаль орчинд ээлтэй инновациийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх боломж гэж харж байна.  

Герман улсад бохир усны менежментийн асуудлыг Монголтой адил 
орон нутгийн засаг захиргаа хариуцдаг. Тухайн орон нутгийн засаг 
захиргаа асуудлыг санхүүгийн хувьд болон техникийн хувьд бие даан 
шийдвэрлэх хэмжээний бус жижиг тохиолдолд  хэд хэдэн орон нутгийн 
засаг захиргаа нийлж, орон нутаг дундын хамтарсан, хараат бус улсын 
үйлдвэрийн газар байгуулах, хотуудын тохиолдолд нь нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээний газрууд хамтран хотын мэдлийн улсын үйлдвэрийн газрыг 
байгуулж тэдгээрт ус болон эрчим хүч түгээлт, дүүргүүдийн дулаан 
хангамж, цэвэрлэх байгууламж, нийтийн тээврийн асуудлыг хариуцуулдаг. 
Ийм төрлийн улсын үйлдвэрийн газрын хувьцаа эзэмшигч нь орон 
нутгийн засаг захиргааны байгууллага байдаг ба нийтийн тээврийн 
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үйлчилгээ, цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа алдагдалтай байдаг 
бол эрчим хүч, ус түгээлтийн үйлчилгээ ашигтай гардаг тул цэвэр ашиг 
0-той тэнцдэг. Мөн Герман улс бохир уснаас, эрчим хүч, биогаз гаргаж 
авдаг дэвшилтэт технологиороо алдартай.

Зураг 4.16 Байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний инноваци                                                                                          
 Эх сурвалж: http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/the-2018green-economy2019-can-encourage

Зураг 4.17 Германы Боттроп цэвэрлэх байгууламж нь цэвэрлэх байгууламжийн үүрэг 
гүйцэтгээд зогсохгүй дулаан, цахилгаан үйлдвэрлэн хэрэглэгчдэд нийлүүлж байна                                                                                           
Эх сурвалж: http://www.wef.org/publications/page_archives.aspx?id=8589934780&page=featureshttp://www.wasser-berlin.de/en/
VisitorService/Innovationen/index.

Их Британи, Хойд Ирландын Вант улсын Нью-Хампшир дахь хатуу хог 
хаягдлаас эрчим хүч үйлдвэрлэдэг энэхүү үйлдвэр нь 2004 оны 12 сард 
ашиглалтанд орсон бөгөөд дахин боловсруулах боломжгүй хог хаягдлыг 
шатаан нийт 16 мегаватт цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж, 22,600 өрхөд  
хүрэлцэхүйц хэмжээний  эрчим хүчийг үндэсний эрчим хүчний сүлжээнд 
нийлүүлж байна.
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Зураг 4.18 Их Британы Хампшир дахь хог хаягдлаас эрчим хүч үйлдвэрлэдэг өвөрмөц 
шийдэл бүхий станц                                                                                            

Эх сурвалж: http://www.geometrica.com/en/Marchwood-news-english

Малайзын Куала-Лумпур хотоос 50 км-т орших орчин үеийн 
технологийг ашиглан хийсэн, өдөрт 3,000 тонн хог хаягдал хүлээн авах 
хүчин чадалтай ландфил нь байгаль орчны шаардлагыг бүрэн хангасан, 
онцгой инженерийн шийдэлтэй, мөн сайн менежменттэй гэдгээрээ 
алдартай. 

Ногоон Инновацийн Индекс. 2003 онд Бизнес эрхлэгч, буяны 
үйлстэн Ф. Ноел Перри-гийн үүсгэн байгуулсан “Next10”(Некст 10) хараат 
бус, ашгийн төлөө бус байгууллагаас эрхлэн гаргадаг Калифорнын 
“Ногоон Инновацийн Индекс” тайлан нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах, технологи, бизнесийн инновацийг бий болгох, хөхүүлэн 
дэмжих зорилго агуулдаг бөгөөд  дэлхийн гол гол бүс нутаг, 50 улс орныг 
хамруулан хийдэг энэхүү судалгаа юм. Ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд 
чухал үүрэг гүйцэтгэх технологи, инновацийн чиглэлээр ямар бүс нутаг, 
улс орон тэргүүлж буй талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэдэг. 
Ногоон инновацийн индексээс 2015-аас үзвэл судалгаанд ашигладаг 
олон үзүүлэлтийн нэг болох цэвэр технологийн патентын тоогоор АНУ 
тэргүүлж, Европын холбоо, Япон, Өмнөд Солонгос удаалжээ. 
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Хүснэгт 4.4 Хамгийн олон цэвэр технологийн патенттай  улс 
орнууд

Чансаа Бүс нутаг, улс орон Патентийн тоо
1 АНУ 18,937
2 Европын холбоо 11,330
3 Япон 10,903
4 БНСУ  5,314
5 Герман  4,496
6 Калифорн  3.903
7 БНХАУ  2,954
8 Тайвань  2,360
9 Франц  1,532
10 Англи  1,200

Эх сурвалж: Ногоон инновацийн индекс 2015, Некст 10, 2015

Монгол Улсын туршлага. Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн яамнаас 2012 онд эрхлэн гаргаж хэвлүүлсэн “Байгаль орчны 
хуулийн эмхтгэл”-д 2012 оны 5-р сарын 17-ны өдөр батлагдсан Монгол 
Улсын “Агаарын тухай хууль” тусгагдсан байгаа. Энэ хуулийн 13 дугаар 
зүйлийн 13.1.4-т агаарын бохирдлыг бууруулахад дэвшилтэт техник, 
технологи нэвтрүүлсэн, шинэ санаачилга гаргасан өрх, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх; 13 дугаар зүйлийн 13.2.1-т“ түүхий 
нүүрсийг ахуйн зориулалтаар хэрэглэхээс татгалзаж, цахилгаан, газрын 
гүний дулаан, хагас кокжсон болон хийн түлшийг ашиглах” тухай заасан. 
Мөн 2012 оны 5-р сарын 22-ны өдөр УИХ-аас баталсан “Инновацийн 
тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5-д инновацийг хөгжүүлэхтэй 
холбогдсон нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн батлах талаар заасан. 

Зураг 4.19 Малайз улс дахь шилдэг технологи ашиглан байгуулсан ландфил
Эх сурвалж:http://ttkonsult.com.my/
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4.6 Компанийн нийгмийн хариуцлага 

Компанийн нийгмийн хариуцлага гэдэг нь компаниуд өөрийн бизнесийн 
үйл ажиллагаандаа болон бусад талуудтай харилцан ажиллахдаа 
нийгмийн болон байгаль орчны асуудлыг авч үздэг менежментийн  
үзэл баримтлал  юм12.  Түүнчлэн компанийн нийгмийн хариуцлага гэж  
компаниуд хууль, эрх зүй, ёс зүйн болон аюулгүйн ажиллагааны стандарт, 
дүрэм журмыг өөрийн бизнесийн загварын салшгүй хэсэг болгохыг 
хэлнэ13. 

Компанийн нийгмийн хариуцлага нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
өрсөлдөх чадварт нөлөөлдөг маш чухал хүчин зүйл болоод байгаа 
бөгөөд тухайлбал, бизнесийн эрсдэлээ зөв удирдах, зардал хэмнэх, 
хөрөнгө оруулалт босгох, харилцагчидтай харилцаа холбоо тогтоох, 
хүний нөөцөө оновчтой удирдах, инновацийн чадавхи бий болгоход 
нөлөөлдөг14 ажээ.  

НҮБ-ын “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал”, Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын “Ажил хөдөлмөр эрхлэхэд баримтлах үндсэн зарчим, 
эрхийн тухай тунхаглал”, Байгаль орчин, хөгжлийн “Риогийн тунхаглал”, 
НҮБ-ын “Авилгын эсрэг конвенци” зэрэгт үндэслэн компанийн нийгмийн 
хариуцлагын дараах 10 зарчмыг тодорхойлсон байна. Эдгээрийг дурдвал:

Хүний эрх

y- 1-р зарчим: Аливаа аж ахуйн нэгж нь олон улсын түвшинд хүлээн 
зөвшөөрсөн  хүний эрхийг хамгаалах зарчмыг дэмжих, хүндлэх 
ёстой.

y- 2-р зарчим: Хүний эрхийг хөсөрдүүлэхгүй байх ёстой.  

Ажил хөдөлмөр

y- 3-р зарчим: Аливаа аж ахуйн нэгж эвлэлдэн нэгдэх, хамтын хэлцэл 
хийх эрхийг хүлээн зөвшөөрч, дээдлэх ёстой.

y- 4-р зарчим: Хүчээр болон албадан хөдөлмөр эрхлэх бүхий л 
хэлбэрийг устгана.

y- 5-р зарчим: Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгана.

y- 6-р зарчим: Ажил хөдөлмөр эрхлэлт болон ажил 
мэргэжлийн талаар ялгаварлан гадуурхалтыг устгана.    

12 http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/csr/what-is-csr.html
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
14 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-
responsibility/index_en.htm
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Байгаль орчин

y- 7-р зарчим: Аж ахуйн нэгж нь байгаль орчинд тулгамдсан асуудал 
учрахаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий  үйл ажиллагааг 
дэмжиж ажиллана.

y- 8-р зарчим: Байгаль орчны өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа 
ухамсарлахыг хөхүүлэн дэмжиж,  санаачлилга гаргаж ажиллана.

y- 9-р зарчим: Байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлэх, 
дэлгэрүүлэхийг  урамшуулж, дэмжиж ажиллана.   

Авилгын эсрэг 

y- 10-р зарчим: Аж ахуйн нэгж нь хээл хахуулийг оролцуулаад 
авилгын бүхий л хэлбэрийг ашиглахын эсрэг ажиллах ёстой.  
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Олон улсын туршлага. 

Alcoa: ТУЗ-ийн манлайлал
Удирдах ажилтнуудад олгодог урамшууллын тавны нэгийг 
аюулгүйн ажиллагааг хангах, хүлэмжийн хийх ялгарлыг 
бууруулах, эрчим хүчний хэмнэлт бий болгох зэрэг үйл 
ажиллагаатай холбосон байдаг.  
Pepsi Cola: Талуудын оролцоог хангах

Пепси-Кола ундаа үйлдвэрлэгч компани нь Тогтвортой үйл 
ажиллагааны стратегитай. Стратегийн гол зорилтуудаа жил 
тутмын хувь нийлүүлэгчдийн хурлаараа хэлэлцдэг заншилтай 
бөгөөд үүгээр уур амьсгалын өөрчлөлт, усны хомсдол, нийгмийн 
эрүүл мэндийн асуудал зэргийг тогтвортой хөгжлийн хамгийн 
гол асуудлууд гэж үзэн эдгээрийг ирэх жилийнхээ санхүүгийн 
төлөвлөгөөтэй холбож өгдөг. 
General Electric: Ажиллагсдын идэвх оролцоог хангах

Женерал электрик нь хүний нөөцөөр дамжуулан тогтвортой 
хөгжлийн асуудлыг компанийнхаа соёлд суулгаж  өгдөг бөгөөд 
шинээр ажилтан авах, ажилтнууддаа энх мэндийн тухай сургалт 
зохион байгуулах зэрэг үйл ажилллагаа явуулдаг.
Coca Cola: Усны манлайлал. Кока-кола компани ус хэмнэлтийн 
зарчим хэрэгжүүлж, усны хэрэглээг 20 хувиар хэмнэж чадсан. Мөн 
хөндлөнгийн шинжээчээр өөрийн компанийн усны менежментэд 
үнэлгээ хийлгэх хэрэгцээ, шаардлага байгааг өөрсдөө санаачилсан. 

Ford Motors: Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ

Авто машин үйлдвэрлэгч энэхүү  компани Форд моторс 
компанид шууд ханган нийлүүлэлт хийдэг бэлтгэн нийлүүлэгчдэд 
тавих байгаль орчны болон нийгмийн шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсруулан ашигладаг бөгөөд эдгээр үзүүлэлтээ нийлүүлэлтийн 
гинжин хэлхээний бүхий л түвшинд ашиглаж байна. Хамгийн гол 
шалгуур үзүүлэлт нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, эрчим 
хүчний хэмнэлттэй холбоотой зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 
үзүүлэлтүүд ажээ. 
Nike: Инноваци

Спортын гутал үйлдвэрлэгч үндэстэн дамнасан Nike компани 
2013 онд өөрийн үйлдвэрлэдэг гутлын загвар, хийцэд тогтвортой 
хөгжлийн зарчим баримтлан өөрчлөлт хийжээ. Гутал үйлдвэрлэхэд 
ашигладаг материал, гутлын загвараа хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд халгүй байх талаас нь бодолцсон индекс гарган мөрдүүлэх 
замаар уг стратегиа хэрэгжүүлж байгаа аж.  
Xylem: Удирдлагын хариуцлага

Усны технологийн энэхүү  компани тогтвортой хөгжлийн байнгын 
хороо, мөн байгууллагын эрсдэлийн хороо байгуулан ажилладаг. 
Ийм замаар компанийн дээд удирдлага тогтвортой бизнесийн үйл 
ажиллагааны хариуцлага хүлээдэг соёл бий болгожээ. 
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Exelon: Удирдлагын нэмэлт урамшуулал

Эрчим хүчний энэхүү компани нь гүйцэтгэх удирдлагын ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ санхүүгийн бус шалгуур үзүүлэлт болох 
аюулгүй ажиллагаа, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, олон 
нийтийн дундах компанийн байр суурийг тодорхойлох зорилгоор 
холбогдох талуудын оролцоог хангах зорилт тавьж ажилладаг. 
PG and E5 Байгалийн олон янз байдал  

Нийтийн аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг уг компанийн 
байгаль орчны бодлого нь амьдрах орчин, ан амьтдыг хамгаалах 
асуудлыг тусгайлан авч үздэг бөгөөд энэ талаар хийсэн ажлаа 
компанийн үйл ажиллагааны тайландаа тусгаж заншжээ. 
Starbucks: Хөрөнгө оруулагчидтай хийх яриа хэлэлцээ

Компанийн 2013 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр 
тус компанийн Гүйцэтгэх захирал Ховард Шульц Старбаксын үйл 
ажиллагаа явуулдаг улс орны дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгч болон 
олон нийтийн оролцоог хангах, хөдөө аж ахуйн салбарын бизнес 
эрхлэгч-фермерийн аж ахуйд компанийн зүгээс хөрөнгө оруулалт 
хийх, 2015 он гэхэд кофены буурцгийн нийлүүлэлтийг 100 хувь 
ёс зүйтэй нийлүүлэлтийн зарчимд нийцүүлэх чиглэл баримтлан 
ажиллаж байгаа талаараа мэдээлсэн байна. 
Brown-Forman Ус, уур амьсгалын өөрчлөлт

Дэлхийн зах зээл дээрх хамгийн томоохонд тооцогдох вино болон 
спиртэн бүтээгдэхүүний  борлуулалт эрхэлдэг энэ компани уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөө үзүүлэхүйц шинж чанартай, усны 
хэрэглээ ихтэй үйл ажиллагаа явуулдаг тул АНУ-ын Үнэт цаасны 
хороонд  хүргүүлдэг тайландаа тогтвортой хөгжлийг хэрэглэгчидтэй 
харилцаа тогтоох, өөрийн брэндийг баталгаажуулахад ашиглах гол 
арга зам хэмээн дурьдсан байдаг. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт, 
усны хомсдол, усны чанарыг хамгийн том бизнесийн эрсдэл болох 
талаар өөрийн тайландаа  тусгадаг.  
Adobe: Хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах

Энэхүү програм хангамжийн компани нь 2015 он гэхэд хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг 2000 онтой харьцуулахад 75 хувиар бууруулах зорилт 
тавин ажиллаж байна. Үүний тулд үйл ажиллагаандаа сэргээгдэх 
эрчим хүч ашиглах мэдээллийн төвүүдийхээ агааржуулалтын 
системийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, өөрийн систем, платформ, тоног 
төхөөөрмжийг зайн удирдлагатай болгох арга хэмжээ авч байна. 
Америкийн Банк: Барилга байгууламж

Тус банк нь зээлийн нийт багцад АНУ-ын “Ногоон барилгын зэрэглэл 
тогтоох ЛИЙД”-ийн шаардлагыг хангасан барилгын санхүүжилтийн 
эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 2012 
оны байдлаар барилгын салбарт хийсэн санхүүжилтийн 15 хувь 
нь ЛИЙД-ийн гэрчилгээ авсан барилга байсан бол 2015 онд энэ 
хувийг 25 хувьд хүргэх зорилт тавьжээ. 
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Johnson and Johnson: Хүний эрх

Эм болон хэрэглээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч Жонсон&Жонсон 
компани “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал”, “Олон улсын 
иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай гэрээ”, “Олон улсын 
эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай” гэрээний утга санааг 
тусгасан бодлогыг компанийхаа үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлдэг 
бөгөөд үүнийг зөвхөн хилийн чанд дахь үйл ажиллагаандаа 
мөрдөөд зогсохгүй өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л 
нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд мөрдөн ажилладаг. 
Walmart: Тээвэрлэлт

Жижиглэн худалдааны бизнес эрхэлдэг уг компани 2015 он 
гэхэд тээврийн хэрэгслийн парк ашиглалтын үр ашгийг 2 дахин 
нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү зорилтоо биелүүлэхийн 
тулд тээврийн хэрэгслийн паркийнхаа гуравны хоёрыг шинэчилж, 
түлш бага зарцуулдаг, түүний дотор хайбрид тээврийн хэрэгслээр 
солих арга хэмжээ авчээ. Түүнчлэн, ачааны машин үйлдвэрлэгч 
компаниудтай хамтран эрчим хүчний хэмнэлттэй трактор 
үйлдвэрлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 
Dell: Загвар

Компьютер үйлдвэрлэгч Делл компани бүтээгдэхүүнээ 
үйлдвэрлэхдээ эрчим хүч хэмнэх зорилгоор дахин боловсруулсан, 
дахин боловсруулж болохуйц түүхий эд ашиглах чиглэл баримтлан 
ажиллаж байгаа бөгөөд 2020 гэхэд эрчим хүчний хэрэглээгээ  80 
хувиар бууруулахаар ажиллаж байна.
Procter and Gamble: Ногоон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Хэрэглээний бүлээгдэхүүний үндэстэн дамнасан корпораци 
болох Проктер энд Гамбле нь 2007-2012 оны хооронд нийт 52 
тэрбум ам. долларын тогтвортой инновацийн бүтээгдэхүүний 
борлуулалт хийсэн талаар тайлагнасан. Энэ нь тус компанийн 
нийт борлуулалтын 11 хувьтай тэнцэх ажээ. Ингэснээр эрчим хүч, 
усны хэмнэлтийг бий болгож чаджээ.
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Монгол Улсын туршлага. Компанийн нийгмийн хариуцлагын 
зарчмыг хэрэгжүүлэн ажиллаж буй Монгол Улсын жишээнээс танилцуулья.

Тогтвортой санхүүжилтийн санаачилга (ТоС). Монгол 
Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын 
яам, Монголбанк, Нийслэлийн засаг дарга, Монголын 
банкуудын холбоо хамтран тогтвортой санхүүжилтийн 
зарчмыг тохиролцсон “Харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг”-т 2014 оны 12-р сард гарын үсэг зурсан. ТоС-т 

нэгдсэн банкууд энэхүү шийдвэрийн дагуу харилцагчийн байгаль орчин, 
нийгмийн эрсдэлийг тооцоолдог болох, уул уурхай, барилга, хөдөө аж 
ахуй, боловсруулах аж үйлдвэр зэрэг байгаль орчин, нийгмийн өндөр 
эрсдэлтэй салбаруудад тусгай шаардлагуудыг тавих, банк өөрөө 
үлгэрлэн манлайлах хүрээнд банкны үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, ус, цаас, эрчим хүчний хэмнэлттэйгээр банкны үйл 
ажиллагааг явуулах гэх мэт хэд хэдэн тодорхой ажлыг хийх юм. 

АПУ Компанийн Хүрээлэн буй орчны бодлого. АПУ 
компани нь байгаль орчинд ээлтэй, экологийн цэвэр 
баталгаат бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг өөрийн үйл 
ажиллагааны эрхэм зорилгоо болгон ажилладаг бөгөөд 
ISO 14001 стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллага юм. 
y- Эрчим хүчний хэрэглээ: АПУ нь эрчим хүчний 

хэмнэлт болон хог хаягдлыг бууруулах хөтөлбөрийнхөө хүрээнд 
2013 онд нэг цагт зарцуулах эрчим хүчний хэрэглээгээ 180кВ.т-аар 
бууруулж чаджээ. 

y- Усны хэрэглээ: Ашигласан усаа цэвэрлэж, дахин хэрэглэх хөтөлбөр 
хэрэгжүүлсний үр дүнд 2013 онд 24 мянган шоо метр куб ус хэмнэж, 
хаягдал усыг 7,200 шоо метр куб-ээр бууруулсан байна.

y- Уурынхэрэглээ: Уурын хүчтэй даралтаас хамаарч эрчим хүчний 
зарцуулалт өндөртэй нэрэх болон чанах дамжлагын уурын даралтын 
ашиглалтын системийн сайжруулсанаар 2013 онд уурын даралтыг 
3000 кПа-аар хэмнэжээ. 

y- Хаягдал: 2012 оноос хаягдал болон дахин боловсруулах түүхий 
эдийн цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлсэний дүнд сар тутам гарах хаягдлын 
хэмжээг 2100 кг-аар багасгасан байна.  

y- Дахин хэрэглэгдэх түүхий эд (Дахивар): Олон улсын “Байгаль орчны 
менежментийн стандарт”-ыг мөрдөх ажлын хүрээнд, устгалд өгдөг 
түүхий эдийнхээ хэмжээг 2013 онд 20 хувиар бууруулж чадсан байна.

y- Дээр дурдсан  арга хэмжээг авч ажилласнаар АПУ компани нь Байгаль 
орчинд ээлтэй үйлдвэрлэлийн удирдлагын тогтолцоо-ISO14001, 
Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-ISO 22000 олон 
улсын стандартуудыг Монголд анх удаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 
Энэхүү амжилтыг нь үнэлэн баялаг бүтээгчид, бизнесийнхний 
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амжилт, туршлагыг олон нийтэд таниулах зорилго бүхий “Bloomberg 
Awards”-ийн өнгөрсөн оны шилдэг гүйцэтгэх захирлаар тус компанийн 
гүйцэтгэх захирал Ц. Эрдэнэбилэгийг тодруулсан байна. 

М-Си- Эс Кока-кола компанийн “Эерэгээр амьдарцгаая” үзэл 
санаа. М-Си-Эс Кока-Кола компани нь “Дэлхийн байгаль хамгаалах сан”-
аас уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хэрэгжүүлж буй “Эх дэлхийн цаг” 
аяныг дэмжин ажилладаг. “Эерэгээр амьдарцгаая” үзэл санааны бэлэг 
тэмдэг, тулгуур хүчин зүйлсийг дараах байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд:
y- Бүтээгдэхүүн: Бид бүх насны, янз бүрийн амьдралын хэв маягтай 

хүмүүсийг хамгийн өндөр чанартай, баталгаатай бүтээгдэхүүнээр 
хангаж, өөрт тохирсон зөв,эрүүл сонголтыг хийх боломжоор хангадаг.

y- Ажлын байр: Бид бүх хүмүүсийг илүү эрч хүчтэйгээр, өргөн цар 
хүрээнд сэтгэж, гайхалтай үр дүн гаргахуйц ажлын байрыг бий 
болгохыг зорин ажилладаг.

y- Эрүүл, идэвхтэй амьдрал: Бид идэвхтэй, эрүүл амьдралын хэв 
маягийг хэвшүүлэхэд дэлхий нийтэд танигдсан энгийн сургалтын 
хөтөлбөр, спортын арга хэмжээг хөхүүлэн дэмжих, санхүүжүүлэх 
замаар нийгэмд хувь нэмрээ оруулахыг зорьдог.

y- Ус хэмнэлт:  Бидний зорилго бол ундаа үйлдвэрлэлд ашиглагдах 
усыг дахин ашиглах, цэвэршүүлэх, мөн усны эх үүсвэрийг хамгаалах 
замаар нэгж ундаанд зарцуулах усны хэрэглээг багасгах явдал юм.

y- Сав, баглаа боодлын дахин ашиглалт: Бид хуванцар савыг хог 
хаягдал биш харин ирээдүйн үнэт эх үүсвэрболно гэж үздэг бөгөөд 
лааз болон хуванцар саваа 100 хувь дахин ашиглах зорилт тавиад 
байна. 

y- Нийгмийн хариуцлага: Бид нийгмийн боловсрол, эрүүл мэнд, байгаль 
орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах зэрэг нийгмийн хариуцлагатай үйл 
ажиллагааг байнга дэмжин ажилладаг. 

y- Энергийн менежмент, уур амьсгалын хамгаалалт: Бид энергийн 
хэмнэлтийг бий болгож, хүлэмжийн хийг бууруулах тал дээр бусдыг 
үлгэрлэн хамгийн үр өгөөжтэй, дахин сэргээгдэх эрчим хүчийг 
ашиглахаар ажиллаж байна.     
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ТАВ. НОГООН ХУДАЛДАН АВАЛТ
Зорилго: Энэхүү бүлгийн гол зорилго нь ногоон эдийн засгийг 

зарчмыг хэрэгжүүлэхэд ногоон худалдан авалтын 
гүйцэтгэх үүргийн талаар ойлголт өгөх, энэ сэдвийг 
тойруулан ярилцаж Монгол Улсдаа хэрэгтэй шийдлийг 
олох, цаашдын ажил, амьдралд хэрэгжүүлж болохуйц 
шинэ мэдлэг, санааг олж авахад оршино.

Зорилтот бүлэг Төрийн албан хаагчид, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын ажилтнууд, төрийн болон хувийн 
хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах 
ажилтнууд,  иргэний нийгмийн байгууллагын 
ажилтнууд, их сургуулийн оюутнууд

Сургалт явуулах 
хэлбэр 

Танхимын хэлбэрээр 
Туршлага судлах айлчлал зохион байгуулах хэлбэрээр

Сургалтанд ашиглах 
материал:

Молли Скотт Сато, 2012. Ногоон эдийн засаг 
БОНХАЖЯ, 2014. УИХ-ын 2014 оны 6.13 өдрийн 
43 тоот тогтоол “Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн 
бодлого”
НҮБ, 2012. “Рио+20” Үр дүнгийн баримт бичиг
АНУ-ын Аж үйлдвэрийн яам, 2014. Ногоон худалдан 
авалтын хөтөлбөр, 
Ричард Гооди, 2010. Ногоон худалдан авалт хийх 
таван энгийн алхам, 
Европын холбоо, 2014. Төрийн байгууллагын ногоон 
худалдан авалт
Олон улсын тогтвортой хөгжлийн институт, 2014. 
Бизнес ба тогтвортой хөгжил: Ногоон худалдан авалт
НҮББОХ, 2012. Тогтвортой худалдан авалтын 
сургалтын багц
АНУ-ын БОЯ, 2015. Ногоон худалдан авалтын 
удирдамж, 
Хонг-Конгийн Байгаль орчны яам, 2015. Ногоон 
худалдан авалт
БОНХЯ, 2012. “Байгаль орчин” хуулийн эмхтгэл

Ложистик: Сургалтыг 2 цагт багтаан явуулна.

5.1.Ногоон худалдан авалтын тухай ойлголт

Ногоон худалдан авалт гэдэг нь аливаа бүтээгдэхүүнийг худалдаж 
авахдаа үнэ ба чанарын зэрэгцээ байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг 
авч үзэж сонголт хийхэд оршдог бөгөөд ногоон хөгжлийн үзэл 
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баримтлалыг хэрэгжүүлэх нэг гол арга хэрэгсэл юм15. Хонг-Конгийн 
Байгаль орчны газраас байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл хамгийн багатай 
бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авахыг ногоон худалдан авалт 
гэнэ16 гэж тодорхойлсон байна. Түүнчлэн ижил төстэй бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээтэй харьцуулахад нөөцийн хэрэглээний үр ашиг өндөртэй, 
байгаль орчны бохирдолгүй буюу бохирдол бага үүсгэдэг бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг ногоон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гэж үздэг17. 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлж буй улс орнуудын 
туршлагаас харахад төвлөрсөн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
худалдан авалт хийх үйл ажиллагааг ногоон хөгжлийн зарчимд нийцүүлэх, 
эрх зүйн зохицуулалтаар хангаснаар аливаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
үйл ажиллагаа байгаль, хүний эрүүл мэндэд ээлтэй байх нөхцөл бүрддэг.   

Ногоон худалдан авалтыг дэмжих нь дахин ашигласан материалаар 
хийсэн бүтээгдэхүүний зах зээл тэлж, ногоон бүтээгдэхүүний тоо, 
үйлдвэрлэл нэмэгдэж, байгаль орчинд  сөргөөр нөлөөлж буй үйлдвэрлэл, 
бүтээгдэхүүний тоо багасан, эх дэлхийд тулгамдаж буй ус, эрчим хүч, хог 
хаягдлын асуудлууд буурахад эерэгээр нөлөөлөх юм.

НҮБ-ын БОХ-өөс Засгийн газрын худалдан авах үйл ажиллагааны 
ногоон худалдан авалтын бодлогыг боловсруулах арга зам, үе шатуудын 
талаар зөвлөмж гаргасан байдаг. Уг зөвлөмжид хэрэв тухайн улс оронд 
ногоон буюу эко шошго олгох үйл ажиллагаа нэвтэрсэн бол энэхүү үйл 
ажиллагааг ногоон худалдан авалтын үйл ажиллагаатай хамтад нь нэгэн 
цогц үйл ажиллагаа болгон амьдралд хэрэгжүүлж болно. Харин ногоон 
болон эко шошго олгох журам хэрэгжүүлдэггүй улс орны хувьд ногоон 
худалдан авалтын бодлогоо эхлээд тодорхойлж, ногоон болон эко шошго 
олгох бодит ажлуудыг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж зөвлөсөн байдаг18.

15 https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
16 http://www.epd.gov.hk/epd/english/how_help/green_procure/green_procure.html
17 http://www.isustainableearth.com/green-products/what-is-a-green-product
18 http://www.nachhaltige-beschaffung.ch/pdf/UNEPImplementationGuidelines.pdf
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худалдан авалтын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх алхмууд ямар байж болох 
талаар мөн дараах схемийг санал болгосон байдаг. 
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Эх сурвалж: http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/policy/corporate-responsibility/CSR/Marrakech 

Дээрхи хоѐр схем үндсэндээ нэг эхтэй бөгөөд ижил санаа, чиглэл агуулсан. 

5.2 Олон улсын туршлага 

Европын холбооны ногоон худалдан авалтын бодлого нь төрийн худалдан 
авалтыг ногоон хөгжлийн зарчимд нийцүүлэхэд чиглэдэг. Сайн дурын үндсэн дээр 
суурилсан энэхүү бодлогыг нөөц, баялагийг үр ашигтай ашиглах, захиран 
зарцуулах чиглэлд хийж буй Европын холбооны улс орнуудын хүчин чармайлтад 
чухал байр суурь эзэлнэ гэж үздэг.  

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тавигдах шалгуур үзүүлэлт. Европын 
холбооны Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Захирлын зөвлөлийн веб хуудсанд 

1. Ногоон худалдан авалтын төслийг боловсруулж, үйл ажиллагааг эхлэх эхлэх Сургалт 

4. Ногоон худалдан авалтын бодлогоо хэрэгжүүлэх Сургалт 

Сургалт 3. Ногоон худалдан авалтын бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулах 

Сургалт Зах зээлийн 
судалгаа хийх 

Голлох бараа, 
бүтээгдэхүүний г 
топорхойлох 

Хууль, эрх зүйн 
судалгаа хийх 

2. Нөхцөл 
байдлынүнэлгээ 
хийх 

Нөхцөл 
байдлын 
үнэлгээ 

Зах зээлийн 
бэлэн 
байдлынсудалг
аа 
/нийлүүлэгчийн 
судалгаа/ 

Хууль, эрх зүйн 
судалгаа 

Тогтвортой 
худалдан 
авалтынбодлог
о, төлөвлөлт 

Сургалт Бодлого, 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Эх сурвалж: http://www.nachhaltige-beschaffung.ch/pdf/UNEPImplementationGuidelines.pdf
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боловсруулах 

Сургалт Зах зээлийн 
судалгаа хийх 

Голлох бараа, 
бүтээгдэхүүний г 
топорхойлох 

Хууль, эрх зүйн 
судалгаа хийх 

2. Нөхцөл 
байдлынүнэлгээ 
хийх 

Нөхцөл 
байдлын 
үнэлгээ 

Зах зээлийн 
бэлэн 
байдлынсудалг
аа 
/нийлүүлэгчийн 
судалгаа/ 

Хууль, эрх зүйн 
судалгаа 

Тогтвортой 
худалдан 
авалтынбодлог
о, төлөвлөлт 

Сургалт Бодлого, 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Эх сурвалж: http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/policy/corporate-responsibility/CSR/Marrakech

Дээрхи хоёр схем үндсэндээ нэг ижил санааг агуулсан.

5.2 Олон улсын туршлага

Европын холбооны ногоон худалдан авалтын бодлого нь засгийн 
бүрэн худалдан авалтыг ногоон хөгжлийн зарчимд нийцүүлэхэд чиглэдэг. 
Сайн дурын үндсэн дээр суурилсан энэхүү бодлогыг нөөц, баялагийг 
үр ашигтай ашиглах, захиран зарцуулах чиглэлд хийж буй Европын 
холбооны улс орнуудын хүчин чармайлтад чухал байр суурь эзэлнэ гэж 
үздэг. 

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тавигдах шалгуур үзүүлэлт. Европын 
холбооны Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Захирлын зөвлөлийн веб 
хуудсанд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тавигдах байгаль орчны шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрлөөр нь ангилж мэдээлдэг. 
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Цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ. Цэвэрлэгээний 
зориулалттай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл, тодорхойлолт, 
тайлбар, мөн тавигдах шаардлагыг тусгасан тайлан болон шалгуур 
үзүүлэлтийг агуулсан баримт бичигт ногоон худалдан авалтад баримтлах 
зарчмыг тодорхойлсон. Жишээлбэл, бараа, бүтээгдэхүүний баглаа, 
боодол хэсэгт PVC буюу пластик полумер, эсвэл  пластик суурьтай 
бусад төрлийн хлорт материалыг  баглаа боодол, бараа, бүтээгдэхүүний 
шошгонд хэрэглэж болохгүй гэж заасан байдаг. 

Зураг 5.1 Цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн
  Эх сурвалж: http://www.which.co.uk/home-and-garden/home-improvements/reviews-ns/best-cleaning-products/

Тавилга. Энэ хэсгийн эхэнд төрийн байгууллага нь байгаль орчинд 
ээлтэй материал ашиглаж, байгаль орчинд ээлтэй аргаар үйлдвэрлэсэн 
тавилгыг худалдаж авна гэж заасан байдаг. Мөн ямар материалаар 
үйлдвэрлэсэн тавилга гэдгээс хамаарч тодорхой шаардлага тавигддаг 
талаар баримт бичигт тусгажээ. Эдгээрийн дотроос бидний амьдралд 
хамгийн их хэрэглэгддэг  мод, модон эдлэлд тавьдаг шаардлагын талаар 
танилцуулъя.  

y- Мод, модон эдлэл: Бүхий л төрлийн мод, модон эдлэл нь 
хууль ёсны зөвшөөрсөн газраас нийлүүүлэгдсэн байх ёстой. 
Баталгаажуулалт хийх буюу хуульд нийцсэн гэдгийг FSC1 , 
PEFC2, эсвэл түүнтэй адилтгах баталгаа, гэрчилгээг үндэслэн 
тогтооно. Хэрэв мод, модон эдлэлийг нийлүүлсэн улс орон “Сайн 
дурын Түншлэл”ийн гэрээг Европын холбоотой байгуулсан бол 
FLEGT лиценз буюу тусгай зөвшөөрөл нь баталгаажуулалт болно. 
Энэхүү сайн дурын систем нь ISO 9000,ISO 14000, байгаль орчны 
нөлөөллийн үнэлгээний системийн нэг хэсэг болох гуравдагч 
талын баталгаажуулалт хэлбэрээр ч байж болно. 
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Зураг 5.2 Модон эдлэл
 Эх сурвалж: http://www.astarfurn.com/                         Эх сурвалж: http://office-desk-picture.blogspot.com/2015/05/executive-office-
furniture.html

Баталгаажуулалт болж чадах гэрчилгээ байхгүй мод, модон эдлэл 
нийлүүлэгчийн тухайд үйлдвэрлэлд ашигласан модны төрөл, 
тоо хэмжээ, гарал үүсэл зэргийг тэдгээр нь хуульд нийцсэн үйл 
ажиллагааны үр дүнд бий болсон гэдгийг батлан харуулах баримт 
бичгийг  бүрдүүлсэн байх шаардлагатай. Модыг ойгоос авахаас 
эхлээд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдэх хүртэл урт зам, олон шат 
дамжлагыг туулдаг. Хэрэв бүрдүүлсэн баримт бичиг өмнө дурдсан 
шалгуур нөхцлийг хангасан гэж үзэх хангалттай хэмжээний 
баталгаа болж чадахгүй бол холбогдох эрх бүхий байгууллага, 
бэлтгэн нийлүүлэгчээс баталжуулалттай холбоотой асуудлаар 
тодруулга гаргуулан авч болно.  

-yЦэвэрлэх байгууламжийн дэд бүтэц. Цэвэрлэх байгууламжийн дэд 
бүтцийн төсөл хэрэгжүүлэхэд тавигдах байгаль орчны шаардлага, 
шалгуурыг 80 гаруй хуудастай баримт бичигт нарийвчлан тусгасан.  

-y

Зураг 5.3 Германы Дрезден хотын ЦБ*  Нидерландын Роттердам хотын ЦБ**
 Эх сурвалж:  * http://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/can-a-fourth-waste-water-treatment-stage-be
 **http://www.dutchwatersector.com/news- events/news/5796-cold-anammox-starts-nitrogen-removal-from-low-temperature-waste-water-at-
wwtp-dokhaven.html

Тухайлбал, Голландулсын Роттердам хотын цэвэрлэх байгууламжийн 
онцлог нь эрчим хүчний хэмнэлттэй байх, бохир усыг маш сайн цэвэрлэх 
технологи ашигладагт оршдог. Үүнд аннаммоск бактерийн тусламжтайгаар 
бага хэмтэй, агааргүй орчинд зардал багатайгаар бохир усыг цэвэрлэх 
технологи ашиглаж байна. Энэхүү технологийг Делфт технологийн 



СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

121

их сургууль болон Радбоод их сургуулийн профессорууд хамтран 
ажилласны үр дүнд гаргаж авчээ. Аннаммоск нь 30-35 градусын хэмд 
үйлчилдэг, азотыг задлан хоргүй болгодог,  бөгөөд үүнийг ашигласнаар 
үйл ажиллагааны зардлыг 90 орчим хувиар хэмнэж, хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг мөн хувиар бууруулах боломжтой.

Хэдийгээр БНСУ 1992 оноос эхлэн ногоон бүтээгдэхүүнд эко шошго 
олгож эхэлсэн боловч иргэд, аж ахуйн нэгжүүд ногоон бүтээгдэхүүнд 
төдийлөн ач холбогдол өгөхгүй байснаас ногоон бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчдийн тоо, бүтээгдэхүүний төрөл нэмэгдэлгүйгээр 10 гаруй 
жилийг үдсэн байдаг. Харин 2005 онд “Ногоон бүтээгдэхүүн худалдан 
авалтыг урамшуулах тухай” хууль баталсанаар ногоон бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчдийн тоо, ногоон бүтээгдэхүүний төрөл огцом өсч, өдгөө 
8,000 орчим бүтээгдэхүүн албан ёсоор ногоон бүтээгдэхүүн гэсэн 
гэрчилгээтэй, эко шошготой болсон.

Зураг 5.4 Самсунг корпорацийн ногоон худалдан авалтын горим

 Эх сурвалж: http://eco.samsungtechwin.com/product/prd_greenprocurement.asp

Канад улсын Ногоон худалдан авалтын бодлого 2006 онд батлагдсан. 
Энэхүү бодлогыг Канадын санхүүгийн удирдлага, зохицуулалтын тухай 
хуульд нэр заасан бүхий л төрийн байгууллага мөрдөн ажилладаг. Ийм 
журам гаргах болсон нь Канад Улсын Засгийн газар өөрөө томоохон 
худалдан авагч тул аливаа бараа, үйлчилгээний үнэ болон тухайн нэр 
төрлийн бараа, үйлчилгээ зах зээл дээр оршин байхад нөлөөлж чаддаг 
гэж үздэгтэй холбоотой.  Ийм ч учраас байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ өсөхөд нөлөөлж, Канад улсын байгальд ээлтэй бараа, 
үйлчилгээний дэлхийн зах зээл дээр Канад улсын өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэх таатай орчныг бүрдүүлж байна.  

Ногоон худалдан авалтыг мөнгөний үнэ цэнийн зарчмыг хэрэгжүүлэх 
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хүрээнд авч үздэг ба худалдан авалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх, 
худалдан авалт хийх, худалдан авсан бараа, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, 
хаягдалд тооцох гэсэн бүхий л үе шатанд ногоон худалдан авалтын 
бодлогын зарчим үйлчилдэг.  

Мөнгөний үнэ цэнийн зарчмыг худалдан авалт хийхдээ харгалзан үзэх 
гэдэг нь тухайн барааг худалдан авахтай холбоотой зардал, ашиглалт, 
зах зээл дээр бэлэн байгаа эсэх, чанар, байгаль орчинд хэр ээлтэй болох 
зэрэг олон хүчин зүйлийг худалдан авалт хийхдээ харгалзан үздэг гэсэн 
үг юм. Ногоон худалдан авалт хийхэд зайлшгүй шаардлагатай нөхцлийг 
тухайн худалдан авах бараа, үйлчилгээний амьдралын мөчлөгийн 
туршид үзүүлэх байгаль орчны нөлөөлөл, болзошгүй нөлөөлөл, бараа, 
үйлчилгээг ашиглах бүхий л хугацааны туршид гарах өртөг зардал 
зэргийн талаар тодорхой ойлголттой байх явдал гэж үздэг. 

Канадын Засгийн газар ногоон худалдан авалтын бодлогоо уур 
амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн таагүй 
нөлөөллийг бууруулах, байгалийн олон янз байдлыг болон байгалийн 
үзэсгэлэнт газрууд, ус, хөрсөө хайрлан хамгаалах төрийн бодлогын 
зорилтуудаа хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл болгон ашиглаж байна. Мөн 
ногоон худалдан авалт нь инноваци болон хүрээлэн буй орчинд 
ээлтэй бараа, үйлчилгээний үйлдвэрлэл, хэрэглээг хөхүүлэн дэмжих, 
дадал болгох, байгаль орчны технологийг хөгжүүлэх, нутагшуулах үйл 
ажиллагаа, санаачилгыг дэмжих бодлогын арга хэрэгсэлд тооцогддог 
байна. 

Япон улс ногоон худалдан авалтын хуулиа 2000 онд батлан төрийн 
байгууллагын ногоон худалдан авалтыг урамшуулах, үүгээр дамжуулан 
байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой хөгжил бүхий нийгмийг бий болгох 
зорилт тавьсан байдаг. Энэхүү хуулинд зааснаар,  байгальд ээлтэй 
бараа, үйлчилгээ худалдан авах бодлогыг жил бүр шинээр боловсруулж, 
ногоон худалдан авалтыг урамшуулах стратеги, арга хэрэгсэл, бараа, 
үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтээ тусган хэрэгжүүлж 
байна. Энэхүү стратегийг орон нутгийн худалдан авах үйл ажиллагаанд 
мөн нэгэн адил мөрдөн ажиллаж иржээ.   

Түүнчлэн, төрийн өмчийн бус аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг 
хүрээлэн буй орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авахыг 
уриалдаг. Үүний тулд байгальд ээлтэй бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
талаархи мэдээллээр олон нийтийг байнга хангаж байхыг үйлдвэрлэгчид 
болон үйлчилгээний байгууллагуудаас шаарддаг ба эко шошго олгодог 
байгууллагууд гэхэд өөрсдийн нөхцлөө шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
болгох, олон улсын стандартад нийцүүлэх үүрэг хүлээдэг байна. Тус 
улсын ногоон худалдан авалтын хууль гарч хэрэгжиж эхэлсэнээс хойш 
гарсан үр дүнгийн талаар дурдвал хууль гарахаас өмнө эко шошготой 
бүтээгдэхүүний тоо 40 хүрэхгүй байсан бол 2006 он гэхэд 300 орчимнэр 
төрлийн бүтээгдэхүүн эко шошготой болсон ба 2004 оноос хойш 
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үйлдвэрлэгдсэн бүх автомашин хорт утаа маш бага ялгаруулдаг болсон.  
Зах зээл дээрх байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүний эзлэх хувийн жин 6 
жилийн дотор 13-аас 50 хувь болж өссөн байна.   

5.3. Монгол улсын туршлага

Монгол Улсын Засгийн газррын худалдан авах үйл үйл ажиллагааг 
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай” хуулиар зохицуулдаг бөгөөд уг хуулийг 2005 онд 
батлан 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 онуудад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан. 

Засгийн газрын худалдан авалтын үйл ажиллагааг Монгол Улсын 
Ногоон хөгжлийн бодлоготой уялдуулан сайжруулах шаардлагатай 
байгаа тул Сангийн яам, БОНХАЖЯ нь НҮБ-ын Ногоон эдийн засгийн 
төлөөх түншлэлийн дэмжлэгтэйгээр Тогтвортойхудалдан авалтын 
төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэхүү төслийн хүрээнд Засгийн 
газрын  худалдан авалтын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд үнэлгээ 
өгөх, хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хуулийг шинэчлэх саналыг 
боловсруулах, голлох бараа бүтээгдэхүүний судалгаа, сонгон авсан 
3 бүтээгдэхүүний зах зээлийн нийлүүлэлтийн судалгааг хийх, ногоон 
худалдан авалтын бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, 
чадавхийг бэхжүүлэх зэрэг ажлууд хийгдэх юм. 

Сүүлийн жилүүдэд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөөр 
худалдан авалт хийх үйл ажиллагааг цахимжуулж байгаа нь худалдан 
авалтын үйл ажиллагааг ногоон хөгжлийн зарчимд нийцүүлэхэд хийж 
буй томоохон алхам гэж үзэж болно.  

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын худалдан авалтын 
үйл ажиллагааг тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагааны 
стратеги, бодлого, дүрэм, журмаар зохицуулдаг. Монголын үндэсний 
худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаас гишүүн байгууллагуудад мөрдүүлэх 
зорилгоор “Ногоон худалдан авалтын журам” баталсан. Гэхдээ энэ 
талаар хийгдсэн судалгаа шинжилгээ, жишээ одоогоор байхгүй байна.  

Дасгал
Дасгалын зорилго: Дээр үзэж танилцсан ногоон худалдан авалтын 

талаар сургалтанд оролцогч бүр тунгаан бодох, багаараа саналаа 
солилцох, Монгол Улсад ногоон худалдан авалтын систем тогтоох, 
түүнийг үр дүнтэй ашиглах боломжийн талаар ойлголттой болоход энэ 
дасгалын зорилго оршино.  

Даалгавар:Сургалтанд оролцогч бүр дээр дурьдсан ногоон худалдан 
авалтын жишээг ашиглан эдгээрээс нэгийг нь сонгон яагаад энэ 
худалдан авалт ногоон болох талаар өөрийн санаа бодлоо бусадтайгаа 
хуваалцахад бэлтгэнэ. Сонгон авсан жишээгээ ашиглан дараах 
хүснэгтийг бөглөнө. 
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Үйл ажиллагааны жишээ
# Ногоон худалдан авалтын жишээ Яагаад?
1 Сургуулийн барилга
2
3
4
5

Бөглөсөн хүснэгтэн дээр нэрээ тавих албагүй. Бөглөж дуусаад 
хүснэгтээ доош нь харуулж тавина. 

Хүн бүр хүснэгтийг бөглөсний дараа сургалтанд оролцогч 4-5 хүн 
нийлж нэг баг болон 4-5 хүснэгтэнд бичсэн асуудлаар хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Баг тус бүр хэлэлцсэн асуудлаас 3-ыг сонгон дээрх хүснэгтэд 
оруулсан мэдээлэл болон хэлэлцүүлгийн үед хамгийн чухал гэж үзсэн 
ажлын талаар  5 минутанд багтаан танилцуулна хийнэ.   

Танилцуулга бүрийн 5 минутад багтаан асуулт тавьж, санал бодлоо 
солилцоно.
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ЗУРГАА. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
Зорилго: Энэхүү бүлгийн гол зорилго нь ногоон 

эдийн засгийн зарчмыг хэрэгжүүлэхэд хог 
хаягдлын менежментийн гүйцэтгэх үүргийн 
талаар ойлголт өгөх, Монгол улсдаа 
хэрэгтэй шийдэл, цаашид хэрэгжүүлж 
болохуйц шинэ мэдлэг, санааг олж авахад 
оршино.

Зорилтот бүлэг Төрийн албан хаагчид, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын ажилтнууд, төрийн 
болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын удирдах ажилтнууд,  иргэний 
нийгмийн байгууллагын ажилтнууд, хог 
хаядлыг дахин боловсруулах чиглэлээр 
ажилладаг аж ахуйн нэгж байгууллагын 
ажилтнууд, их сургуулийн оюутнууд

Сургалт явуулах хэлбэр Танхимын хэлбэрээр 
Туршлага судлах айлчлал зохион 
байгуулах хэлбэрээр

Ашиглах материал: БОНХАЖЯ, 2014. УИХ-ын 2014 оны 6.13 
өдрийн 43 тоот тогтоол “Монгол Улсын 
Ногоон хөгжлийн бодлого”
НҮБ, 2012.  “Рио+20” Үр дүнгийн баримт 
бичиг, 
БОНХЯ, 2012. “Байгаль орчин” хуулийн 
эмхтгэл
Waste management world, 2015
Recycling revolution, 2015 
Монгол Улсын Засгийн газар, 2014. Хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах 
үндэсний хөтөлбөр

Ложистик: Сургалтыг 2 цагт багтаан хийнэ.

6.1.Хог хаягдлын менежментийн тухай ойлголт

Xог хаягдал бий болохоос урьдчилан  сэргийлэх, бий болсон 
хог хаягдлыг ангилан ялгах, хяналт тавих, дахин боловсруулах, дахин 
ашиглах, үлдэгдлийг устгах үйл ажиллагааг хог хаягдлын менежмент 
гэнэ. Хог хаягдыг дотор нь ахуйн, үйлдвэрлэлийн, хөдөө аж ахуйн, тусгай 
буюу эмнэлгийн, ахуйн болон цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлсэн бохир 
ус гэж ерөнхийд нь ангилдаг19.

Waste Management World бага орлоготой улс орны хот суурин 
газрын нэг оршин суугч жилд дунджаар 225 килограмм, дунд орлоготой 

19  https://en.wikipedia.org/wiki/Waste
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улс орны нэг оршин суугч жилд дунджаар 330 килограмм, өндөр 
хөгжилтэй улс орны нэг оршин суугч жилд дунджаар 550 килограмм 
хог хаягдал үүсгэдэг гэжээ. Улс орны хөгжлийн түвшин өсөхийн хэрээр 
нэг хүнд ногдох хог хаягдлын хэмжээ нэмэгдэж буйн гол шалтгаан 
нь бүтээгдэхүүний баглаа, боодол зэрэг нь хэрэглээний онцлогоос 
шалтгаалсан өөрчлөлтүүдтэй холбоотой гэж тайлбарласан байдаг. 

Хүснэгт 6.1 Улс орнуудын хог хаягдлын цуглуулалт, дахин 
боловсруулалт, хувиар

Ангилал Хог хаягдлын 
цуглуулалт, 

хувиар

Нийт хог 
хаягдлын 
хяналттай 
захиран 

зарцуулалт, 
хувиар

Нийт хог 
хаягдлын дахин 
боловсруулалт, 

хувиар

Өндөр хөгжилтэй улс 
орнууд

100 100 54

Дундаас дээш 
орлоготой улс орнууд

92 95 15

Дунд орлоготой улс 
орнууд

90 96 27

Бага орлоготой улс 
орнууд

55 66 27

Эх сурвалж: http://www.waste-management-world.com/index.html

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нь дэлхийн дулааралд 
зохих нөлөө үзүүлж буй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах ач 
холбогдолтой гэж үзсээр ирсэн. Дэлхийн олон эрдэмтэд, судлаачид, 
инженерүүд энэ чиглэлээр хийх судалгаа шинжилгээний болон шинэ 
санаачилгын ажлаа урьд өмнөхөөс илүүтэй эрчимжүүлж байна.  
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Зураг 6.1 Цаас, шил, хуванцар, төмрийн хаягдлыг  дахин боловсруулдаг

Эх сурвалж: http://www.eco-clean.co.uk/waste-management/

Хог хаягдлаас эрчим хүч, хөрс сайжруулах компост, төрөл бүрийн 
түлш, шатахуун үйлдвэрлэдэг шинэ технологи амьдралд нэвтэрч  
байна. Хог хаягдлын менежмент, хог хаягдлыг дахин боловсруулах нь 
өмнө байгаагүй шинэ үйл ажиллагаа  биш юм. Хэн нэгэнд хэрэггүй зүйл 
бусдад үнэ цэнэ бий болгосоор ирсэн билээ. Нөгөөтэйгүүр, ХХ зуунаас 
хог хаягдлыг орчин үеийн зайлшгүй гарах ёстой дайвар бүтээгдэхүүн гэж 
үзэж, эдийн засгийн хөгжлийн хэрэгцээг хангахад гарцаагүй байх ёстой 
зүйл гэж үзэж заншжээ. 

Минн пост-д 2013 оны 6 сарын 6-ны өдөр нийтлэгдсэн “Хог 
хаягдлаас эрчим хүч үйлдвэрлэх нь итгүүлж ирсэнээс ч илүү цэвэр” 
нэртэй өгүүлэлд хог хаягдлыг баялаг болгож чадаж буй улс орнуудыг 
Швед улс тэргүүлж, Нидерланд, Герман, Бельги, Австри улсууд удаалсан 
байна. Швед улс нь нийт хог хаягдлын 49 хувийг эрчим хүч үйлдвэрлэхэд 
ашиглан 50 хувийг дахин боловсруулж, ганц хувийг нь л дарж булшилж 
байна.  

1925 онтой харьцуулахад дэлхийн хүн ам бараг 3 дахин өссөн. 
Монгол Улсын хүн ам ч мөн адил 1921 онд 600 орчим мянган хүн амтай 
байсан бол эдүгээ 3 саяулаа боллоо. Хүн ам өсөхийн  хэрээр үйлдвэрлэл, 
хэрэглээ нэмэгдэж, тэр хэрээр байгалийн нөөц, баялагийг ихээр ашиглаж, 
түүнийг дагаад хог хаягдлын хэмжээ, төрөл зүйл  нэмэгддэг. Эрдэмтдийн 
энэ чиглэлд хийж буй судалгаа шинжилгээ, шинэ технологи хөгжүүлэх 
ажил өргөжсөөр байгаа ч огт хог хаягдал гаргахгүй байх, эсвэл маш бага 
гаргах төгс шийдэл хараахан олоогүй байна. 

Монгол Улсын тухайд сүүлийн дөрвөн жилийн байдлаар 
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зөвшөөрөлтэй хогийн цэгт хаягдаж байгаа хог хаягдлын хэмжээ нэмэгдэж, 
2013 онд 2.4 сая тоннд  хүрчээ. Зөвхөн Улаанбаатар хотод гэхэд жилд 
дунджаар 850 мянган тонн хог хаягдал үүсдэг талаар Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн албанаас мэдээлсэн байдаг. Үүний 750 мянган тонн нь 
ахуйн, 80 мянган тонн нь барилгын, үлдсэн 10 гаруй тонн нь аюултай, 1 
мянган тонн нь эмнэлгийн хог хаягдал ажээ.

Хүснэгт 6.2 Монгол Улсын хог хаягдлын мэдээ
Хамрах 
хугацаа 

Хог 
хаягдлын 
төвлөрсөн 
цэгийн тоо 

Төвлөрсөн 
цэгийн 

талбай, га 

Ахуйн 
хатуу хог 
хаягдлын 

хэмжээ,  тн 

Үйлдвэр- 
лэлийн 

хатуу хог 
хаягдал, тн 

Улсын 
хэмжээнд 

зайлуулсан 
нийт хатуу 
хаягдал, тн 

2010 391 4308.26 0,722 0,117 0,841

2011 402 11768.37 0,990 0,207 1,198 

2012 426 3831.07 1,6 0,307 1,922 

2013 396 3831.46 2,23 0,166 2,394 

2014 402 3,2сая тонн

Эх сурвалж: БОНХАЖЯ, 2015.

Монгол Улс нь хог хаягдлын тухай хэд хэдэн хууль эрх зүйн баримт 
бичгийг боловсруулан гаргасан. Үүнд: 

y- Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтийг 
хориглох, экспортлох тухай хууль, 2000 

y- Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох тухай хууль, 2009 
y- Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль, 2003 
y- Хог хаягдлын  тухай хууль, 2012. 

2012 онд батлагдсан Хог хаягдлын тухай хууль нь хүний эрүүл 
мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хог хаягдлыг бууруулах, ангилах, 
цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, 
устгах, хог хаягдлыг экспортлох болон импортлох, хил дамжуулан 
тээвэрлэхийг хориглохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой.

Энэхүү хууль хэрэгжиж эхлээд удаагүй байгаа ч Монгол Улсын 
Засгийн газар, Улаанбаатар хот, аймаг, сумдын удирдлагууд хог хаягдлын 
менежментийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааны стратегийн төлөвлөгөөгөө 
боловсруулж батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Засгийн газар нь “Хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг 2014 оны 
9 дүгээр сарын 18-ны өдөр баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 
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хог хаягдлын ангиллын систем, менежментийн тогтолцоонд Европын 
холбооны стандартыг нэвтрүүлэх, хог хаягдлыг бууруулах, менежментийг 
сайжруулах шийдэл, гадаад орны тэргүүн туршлагыг судалж, туршин 
нэвтрүүлэх зэрэг чухал асуудлуудыг тусгасан.  

6.2 Дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдал

Цаас. Нийт хог хаягдлын 20-30 хувь нь хаягдал цаас байдаг 
талаар мэдээлсэн байдаг. Цаас үйлдвэрлэхэд ордог гол түүхий эд нь мод 
билээ. Нийт огтолсон модны 35 хувийг цаас үйлдвэрлэх зориулалтаар 
ашигладаг.  Нэг тонн цаасыг дахин боловсруулсанаар 17 мод, 1.4 тонн 
тос, 4000 киловатт эрчим хүч, 26.5 тонн ус хэмнэхээс гадна хогийн цэгийн 
газрын хэмжээг 1.7 метр квадратаар багасгах, улмаар агаарын бохирдлыг 
тэр хэмжээгээр бууруулах боломжтой байдаг (www.recyclingrevolution.
net).  

Зураг 6.2 Цаасны хаягдал
Эх сурвалж: https://www.thinglink.com/scene/619185586254643201           Эх сурвалж:http://www.wealthywaste.com/recycling-paper-
from-paper-waste
 

Хэрвээ цаасыг дахин боловсруулж, жишээ нь бичгийн цаас 
үйлдвэрлэвэл2 тонн мод хэмнэж болох талаар Wikipedia-гийн цаасны 
талаар мэдээлэлд дурьджээ. Мөн үндсэн түүхий эдийг ашиглан цаас 
үйлдвэрлэснээс хаягдал цаасыг дахин боловсруулах замаар цаас 
үйлдвэрлэхэд эрчим хүчийг 40-64 хувиар хэмнэдэг тооцоог судлаачид 
хийсэн байна. 

Төмөр. 2008 он гэхэд дэлхийн гангийн нийт үйлдвэрлэл 1.3 тэрбум 
тоннд хүрсэний 40 хувийг хаягдал төмрийг дахин боловсруулж, 
үйлдвэрлэсэн ган эзэлж байв. Ингэснээр анхан шатны түүхий эд 
олборлохоос эхлээд ган үйлдвэрлэх хүртэлх үйлдвэрлэлийн процесст 
шаардлагатай эрчим хүчийг 75 хувиар хэмнэж, нүүрстөрөгчийн хийн 
ялгаралтыг 58 хувиар бууруулж чаджээ. 
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Зураг 6.3 Төмрийн хаягдал

Эх сурвалж: http://www.dreamstime.com/stock-photo-iron-waste-texture-color-detail-photography-
image44838124

Түүнчлэн хаягдал төмрийг дахин боловсруулж, ашигласнаар 
агаарын бохирдлыг 86 хувиар, уул уурхайн хаягдлыг 97 хувиар тус тус 
бууруулсан гэж үздэг. Гангийн эдийн засгийн хэрэгцээ зөвхөн өнгөрсөн 
10 жилийн дотор даруй хоёр дахин өссөн. Иймд төмрийн хаягдлыг дахин 
боловсруулах нь байгалийн баялагийг хэмнэх бодит боломжийг олгож 
буй юм. 

Шил. Ундааны зөвхөн нэг ширхэг шилэн савыг дахин боловсруулсанаар 
100 ваттын чийдэнгийн гэрлийг 4 цаг асаасантай тэнцэх хэмжээний 
эрчим хүч хэмнэдэг бөгөөд нэг шил ундааны шилийг үндсэн түүхий эдээр 
нь үйлдвэрлэснээс байгаль орчинд учрах агаарын бохирдлыг 20 хувиар, 
усны бохирдлыг 50 хувиар тус тус бууруулах боломжтой юм. 

Зураг 6.4  Хаягдал шил
Эх сурвалж: http://imgarcade.com/1/glass-waste-recycling/Эх сурвалж: http://smart.unsw.edu.au/novel-recycling-approach-automotive- 
waste-glass-and-plastics
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Орчин үед хэрэглээнд өргөн дэлгэр ашигладаг ундааны шил нь 
хээр хаявал 4000 жилийн дараа л байгальд уусч задардаг гэнэ. 1 тонн 
шил үйлдвэрлэхэд шаардлагатай түүхий эдийг олборлох, тээвэрлэхэд 
ойролцоогоор 0.2 тонн хог хаягдал бий болгодог бөгөөд хэрвээ шилийг 
дахин боловсруулах замаар шил үйлдвэрлэвэл уг гардаг хаягдлын 
хэмжээг даруй 80 хувиар бууруулах боломжтой байдаг байна.

Хуванцар. Хуванцар нь хамгийн хямд төсөрт тооцогддог тул 
дэлхий даяар өргөн хэрэглэдэг болсон. Аливаа нэгэн бүтээгдэхүүнийг 
хуванцараар хийгээгүй байж болох ч дор хаяж  түүний баглаа боодлыг 
ихэнхдээ хуванцараар хийсэн байх жишээтэй. Дэлхийн хэмжээнд 1 жилд 
5 их наяд хуванцар уут хэрэглэдэг гэсэн тооцоо байдаг. 

Зураг 6.5  Хуванцар хаягдал
Эх сурвалж: http://www.utne.com/environment/eco-bricks-zm0z12ndzlin.aspxЭх сурвалж: http://www.jackarcher.com/fwd/curated_article/
would_you_like_paper_or_plastic

Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар гурван хуванцар уут тутмын зөвхөн 
нэгийг нь л дахин боловсруулдаг байна. Хуванцарыг дахин боловсруулж, 
эргүүлж ашиглахад түүнийг шатааснаас 2 дахин бага эрчим хүч 
зарцуулдаг гэсэн тооцоо бий. 

Хуванцар хог хаягдлын тухай зарим тоо баримт биднийг 
гайхашруулж магадгүй юм.  Нийт хуванцар савны 10 хувийг далай 
тэнгисийн усанд хаядаг, 1 тонн хуванцар сав, уутыг дахин боловсруулахад 
31-62 тонн шингэн түлш хэмнэх боломжтой ба 1 тонн хуванцараар 
25,000 ширхэг ундааны хуванцар сав үйлдвэрлэдэг. Хуванцар эдлэлийн  
үйлдвэрлэлд дэлхийн нийт үйлдвэрлэсэн тосны 8 хувийг зарцуулдаг, 
хуванцарыг газрын тос ашиглан үйлдвэрлэдэг, хуванцарыг уян хатан, 
удаан эдэлгээтэй, нэвт харагддаг болгох зорилгоор бисфенол зэрэг 
эрүүл мэндэд хортой бодис ашигладаг.  

Барилгын хог хаягдал. Барилгын хог хаягдал нь барилгыг барих 
явцад, барьж дууссаны дараа болон барилгыг нурааснаас үүдэлтэй 
бий болдог тоосго, хөнгөн бетон хийц, мод, төмөр, дулаалгын болон 
цахилгааны холбогдолтой материал, резин зэргээс бүрддэг. Барилгын 
хог хаягдалд хар тугалга, шөрмөсөн чулуу болон бусад хортой, аюултай 
зүйлс агуулсан байх нь олонтой. 
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Зураг 6.6 Барилгын хог хаягдал
Эх сурвалж:http://amdavadenviro.com/http://pptymag.com/recycling-program-aims-to-reduce-construction-waste/2951/

Дэлхийн хэмжээнд нийт хог хаягдлын 30 орчим хувийг барилгын хог 
хаягдал эзэлдэг байна. АНУ-ын “Техас Барилгын хог хаягдлын дахин 
боловсруулалт” мэдээллийн сайтад мэдээлсэнээс үзвэл  АНУ-д гэхэд 
барилгын нийт хог хаягдлын 42 хувийг мод, 26 хувийг ханын материал, 
11 хувийг өрлөгийн материал, 6 хувийг метал болон картон, 15 хувийг 
бусад материал эзэлдэг байна.

1990-ээд оны хоёрдугаар хагасаас барилгын салбарыг тогтвортой 
хөгжлийн зарчимд нийцүүлэх санаачлага идэвхжин, улмаар дэлхийн 
олон улс оронд ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох болсоноор барилгын 
хог хаягдлыг дахин боловсруулах, эргүүлж ашиглах болсон.   

График 6.1 Барилгын хог хаягдлын төрөл зүйлүүд, хувиар

.
       Эх сурвалж: http://www.mineralplant.net/solution/construction-waste-recycling-production-line.html

Аюултай хог хаягдал. Аливаа хог хаягдалд тодорхой төрлийн 
химийн элемент байдаг. Үүнийг хэрхэхийг олон улсын түвшинд 1989 
онд батлан 1992 оноос хэрэгжиж эхэлсэн “Аюултай хог хаягдлын хил 
дамнасан хөдөлгөөнийг хянах тухай” Базелийн конвенци болон тухайн 
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улсын хууль, эрх зүйн баримт бичиг, дүрэм, журмаар зохицуулдаг. 
Монгол Улсын Их Хурлын 2012 онд баталсан Хог хаягдлын тухай хуулиар 
аюултай хог хаягдалтай холбоотой асуудлыг зохицуулж байна. Энэхүү 
хуулинд тодорхойлсоноор аюултай хог хаягдал гэсэн ангилалд хүн, 
амьтан, ургамлыг өвчлүүлэх, гэмтээх, тэдгээрийн үр удамд хор хөнөөл 
учруулах болон байгаль орчны хэвийн төлөв байдалд сөрөг нөлөөтэй 
хортой, идэмхий, исэлдүүлэгч, шатамхай, дэлбэрэх аюултай, цацраг 
идэвхтэй, халдвартай шинж чанартай хатуу, шингэн, хийн хэлбэрийн хог 
хаягдлыг хамруулсан байдаг. Уг хуулиар аюултай хог хаягдлыг импортлох, 
хил дамжуулан тээвэрлэхийг хориглосон. Харин “аюултай хог хаягдлыг 
экспортлох эрхийг тодорхой нөхцлийг хангасан иргэн, хуулийн этгээдэд 
олгоно” гэж хуульд заасан.

Хог хаягдал аюултай эсэх нь хог хаягдлын физик, химийн шинж 
чанараас буюу тэсэрч дэлбэрэх аюултай эсэх, шатамхай эсэх, устай 
урвалд хэрхэн орох зэргээс хамаардаг бол биологийн шинж чанарын 
хувьд аюултай хог хаягдалд халдвартай шинж чанарбүхий, тухайлбал, 
эмнэлэг, эрүүл мэндийн холбогдох салбарын харшил өгөх, хавдар 
тусах, дотоод шүүрэл, дархлаа, мэдрэлийн систем, дутуу төрөлт зэрэгт 
нөлөөлдөг хог хаягдал ордог. 

Аюултай хог хаягдлын менежмент  нь аюултай хог хаягдлыг багасгах, 
хор нөлөөг бууруулах, саармагжуулах, аюултай хог хаягдлыг хадгалах, 
устгах зэрэг үйл ажиллагаанаас бүрддэг. Химийн инженерчлэлийн талаас 
нь авч үзвэл аюултай бодисыг (түүний зарим нь хог хаягдал болдог) зах 
зээл, эдийн засаг, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагын улмаас зориуд бий 
болгон үйлдвэрлэдэг. Ийнхүү үйлдвэрлэсэн аюултай зүйлийг аюултай 
хог хаягдал гэхгүй аюултай материал, бодис гэж нэрлэнэ.  

6.3 Олон улсын туршлага

Органик хаягдлаас компост хийх.Непал улсад хотжилт эрчимтэй 
явагдаж буй тул хот, орон нутгийн засаг захиргаа өдөр ирэх тутам өсөн 
нэмэгдэж буй хог хаягдлын менежментийг сайжруулах арга хэмжээ авч 
эхэлсэн байна. Непал улс Европын холбооны тусламжтайгаар “Хог 
хаягдлын нэгдсэн, тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх орон нутгийн 
чадавхийг бэхжүүлэх” төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Төслийг Баратпур, 
Вияс, Бирэндранажер болон Непалгүнжийн орон нутгийн захиргаа 
хэрэгжүүлсэн бөгөөд төслийн түнш байгууллагаар хоёр талт хамтын 
ажиллагааны байгууллагууд болон Непалын холбогдох байгууллагууд 
ажиллажээ.
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Зураг 6.7 Непал улсад хэрэгжсэн хог хаягдлаас компост хийдэг төсөл
Эх сурвалж: http://practicalaction.org/sustainable-waste-management-nepal
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Төслийн гол зорилго нь ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлыг 
цуглуулах, тээвэрлэх үр ашигтай тогтолцоог бий болгох, хог хаягдлаас 
үүдэлтэй орчны бохирдлыг бууруулах явдал байсан. 2008 онд хийсэн 
судалгаагаар нэг өрх өдөрт дунджаар 0.3 килограмм хог хаягдал үүсгэдэг, 
зөвхөн Баратпар сууринд гэхэд өдөр бүр ойролцоогоор 25 тонн хог 
хаягдал үүсдэг байв.  

Төслийн эхний шатанд хог хаягдлын хангалттай мэдээлэлтэй болох 
зорилго тавьж ажилласан ба орон нутгийн төрийн бус байгууллага, 
иргэдийн бүлгүүдээс сонгож, хог хаягдлыг цуглуулж, хог хаягдлыг хүлээн 
авах цэгт тушаах үйл ажиллагааг хариуцуулсан. Хог хаягдлыг цуглуулах 
үйл ажиллагаанд оролцсон иргэд орлогын шинэ эх үүсвэртэй болсон 
бөгөөд гудамж, амьдрах орчин нь цэвэр болсонд оршин суугчид сэтгэл 
хангалуун болж эхэлсэн байна. 

Түүнчлэн Бахтапур сууринд гэхэд хог хаягдлаас хөрс сайжруулах 
компост хийх 50 килограммын багтаамжтай 500 ширхэг хувинг хямд 
үнээр оршин суугчдад худалдсан. Үүний гол шалтгаан нь нийт хог 
хаягдлын 75 хувь нь компост хийхэд тохиромжтой органик хог хаягдал, 11 
хувь нь барилгын хог хаягдал байв. Оршин суугчид өөрсдийн бэлтгэсэн 
компостыг газрын хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор эргүүлэн 
баялаг болгон ашиглах боломжийг бий болгосон юм.    

Төмрийн хаягдлыг дахин боловсруулах. Ихэнх төмөрлөгийн 
үйлдвэр 3 Р-ийн зарчмыг хэрэгжүүлж ажилладаг талаар Дэлхийн төмөр 
үйлдвэрлэгчдийн холбооноос мэдээлсэн байдаг. 1970-аад оны үед 
1.44 тонн түүхий эд ашиглан 1 тонн ган үйлдвэрлэдэг байсан бол 3 Р 
зарчмыг хэрэгжүүлсэнээр эдүгээ 1.15 тонн түүхий эд ашиглан 1 тонн ган 
үйлдвэрлэж байна.   

Схем 6.1  3Р-ийн зарчим
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y- Байгууллагын дүр төрхийг олон нийтэд эерэгээр ойлгуулна: 
Үйлдвэрлэлийг хамгийн бага байгалийн нөөц, баялаг ашиглан 
явуулж, хогийн цэгт ачуулдаг, хог хаягдлаа бууруулсанааар танай 
компанийн нэр хүнд олон нийтийн дунд өсч, эерэг дүр төрхтэй 
болно. 

y- Хогийн цэгээс цуглуулсан материал ашиглах: Хогийн цэгт 
хуримтлагдсан төмрийн хаягдлыг багасгаснаар хогийн цэг дэх 
хог хаягдлын хэмжээг бууруулахад танай компани хувь нэмрээ 
оруулна.

y- Байгалийн баялгийг хайрлан хамгаалах: Нэг тонн төмрийн 
хаягдлыг эргүүлэн ашиглах нь 1.25 тонн төмрийн хүдэр, 0.7 тонн 
нүүрс, 0.06 тонн шохойн чулуу хэмнэнэ. 

y- Эрчим хүч хэмнэнэ: Төмрийн хаягдлыг эргүүлж ашиглах буюу 
дахин боловсруулж ашигласнаар АНУ-ын нийт өрхийн тавны нэгд 
ногдох цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээний 
эрчим хүч хэмнэх боломж олгодог. 

Хог хаягдлыг баялаг болгох инноваци, шинэ технологи. Саяхан 
хүртэл органик гаралтай хог хаягдлыг агаартай буюу ил задгай орчинд 
компост, бордоо хийх технологид  ашигладаг байсан нь эвгүй таагүй үнэр 
гарган, таагүй байдлыг бий болгодог байсан. Харин органик хог хаягдлыг 
агааргүй орчинд цэвэрлэж, боловсруулах замаар эрчим хүч гаргаж 
авдаг технологийг эрдэмтэд, инженерүүд олон арван жилийн судалгаа, 
шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагааны дүнд гаргаж авсан. Энэхүү 
технологийн онцлог нь  гэвэл бичил биетэн буюу микро организмын 
хүчээр органик хог хаягдлыг задлан хий гаргаж аваад хийг эрчим хүч 
болгон хувиргадагт оршдог. Хог хаядлын үлдсэн хэсгийг органик бордоо 
болгон ашигладаг.  

Хог хаягдлаас эрчим хүч үйлдвэрлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагаа явуулдаг Делтаэнержи компанийн мэдээлсэнээр хог 
хаягдлаас эрчим хүч үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа нь хогийн цэг дэх хог 
хаягдлын хэмжээг даруй 90 хүртэл хувиар бууруулах боломж олгодгийн 
зэрэгцээ шатаасан нэг тонн хог бүрээс ялгарах 1 тонн нүүрстөрөгчийн 
давхар исэл ялгарахаас урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой байдаг 
байна. 
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Зураг 6.8 Делтаэнержи компанийн дүрслэн үзүүлсэн “Органик хог хаягдлаас эрчим хүч-
цахилгаан үйлдвэрлэх үйлажиллагааны ерөнхий схем”
Эх сурвалж:http://www.deltawayenergy.com/wte-tools/wte-anatomy/

Ийм хог хаягдлаас эрчим хүч үйлдвэрлэх үйлдвэр Япон улсын Токио 
хотод гэхэд 50 байна. 

Зураг 6.9 Токио хотын төв дөх Шинкото болон Чиба хот  дахь хог хаягдлаас эрчим хүч 
үйлдвэрлэх үйлдвэр. 
Эх сурвалж:  http://www.edie.net/news/4/Preferred-Bidder-Appointed-for-Grundon-Lakeside-Energy-from-Waste-Plant/9869/; http://www.
industcards.com/wte-japan.htm

Дээр дурдсан бүхий л жишээ нь хог хаядлыг баялаг болгох олон 
боломж байдгийн зөвхөн зарим нь юм. Цаашид үүнээс ч олон боломжийг 
технологи, инновацийн хөгжил бий болгох нь гарцаагүй.

Дасгал
Дасгалын зорилго: Өмнөх үйлдэл, гаргасан шийдвэрт өөрийн үнэлгээ 

өгч, дүгнэлт хийх, багаар ажиллан тухайн үйлдэл эсвэл шийдвэр  өөр 
хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй хувилбарыг гарган танилцуулж, 
хэлэлцүүлэх зорилготой. 
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Даалгавар: Одоо та бүхэн хэзээ нэгэн цагт дээр дурдсан болон 
дурдаагүй байж болох ямар нэгэн хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд 
хортой нөлөө үзүүлсэн байж болох үйлдэл хийсэн, эсвэл шийдвэр 
гаргасан тухайгаа төсөөлөн бодоод үүнийгээ дараах хүснэгтийг ашиглан  
бич. Наад зах нь 2 үйлдэл, эсхүл шийдвэр байх ёстой. Дараа нь яагаад 
ийм шийдвэр гаргаснаа бич. Ийм шийдвэр гаргахгүй, ийм үйлдэл хийхгүй 
байж болох байсан эсэхийг бич. 
Үйлдлийн жишээ

# Хийсэн үйлдэл, 
г а р г а с а н 
шийдвэр

Яагаад Ийм үйлдэл 
хийхгүй,  ийм 
ш и й д в э р 
г а р г а х г ү й 
байж болох 
байсан эсэх

Яагаад Хүний эрүүл 
мэнд, байгаль 
орчинд ямар 
нөлөө үзүүлсэн 
буюу ирээдүйд 
үзүүлж болох 
талаар төсөөлөх

1 “Ургах наран” 
х о р о о л л ы н 
бохир ус бохир 
усны савнаасаа 
халин орчныг 
б о х и р д у у л ж 
байгааг мэдсэн 
ч ямар нэгэн 
арга хэмжээ 
аваагүй

2
3
4
5

Бөглөсөн хүснэгтэн дээр нэрээ тавих албагүй. Бөглөж дуусаад 
хүснэгтээ доош нь харуулж тавина. 

Хүн тус бүр хүснэгтээ бөглөсний дараа сургалтанд оролцогч  4-5 хүн 
нийлж нэг баг болон 4-5 хүснэгтэнд бичигдсэн асуудлаар хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Энэхүү хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь бид өөрсдөө болон 
бусдад учруулж болох эрсдлээс сэргийлж чадах боломж үргэлж байдгийг, 
асуудлыг өөр өнцгөөс харахад ямар сэтгэгдэл төрж байгааг ойлгох, мөн 
үйлдэл, эс үйлдлийн тохиолдол бүрт өөр шинэ санаа байж болох байсан 
эсэх талаар санал солилцоход чиглэнэ. 

Баг тус бүр хэлэлцүүлэгт хамрагдсан асуудлаас 2-ыг сонгон дээрх 
хүснэгтэд оруулсан мэдээлэл болон хэлэлцүүлгийн үед анхаарал 
татсан гол асуудлууд, мөн хийсэн үйлдэл, эсвэл гаргасан шийдвэрийн 
хувилбарын талаар танилцуулга хийнэ.   

Танилцуулга бүрийн эцэст бусад багийн гишүүдээс 5 минутанд асуулт 
тавьж, санал бодлоо солилцоно.
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ДОЛОО. НОГООН АЖЛЫН БАЙР

Зорилго, хүрэх үр дүн Энэхүү бүлгийн гол зорилго нь ногоон эдийн засгийн 
зарчмыг хэрэгжүүлэхэд ногоон ажлын байрны гүйцэтгэх 
үүрэг, ач холбогдол, ногоон ажлын байрны төрөл, ажлын 
байранд шаардагдах ур чадварын талаар ойлголт өгч, 
Монгол улсдаа хэрэгтэй шийдэл, шинэ мэдлэг, санаа олж 
авахад оршино.

Зорилтот бүлэг Төрийн албан хаагчид, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
ажилтнууд, төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын удирдах ажилтнууд,  иргэний нийгмийн 
байгууллагын ажилтнууд, их сургуулийн оюутнууд 

Сургалт явуулах хэлбэр Танхимын хэлбэрээр 
Ашиглах материал: БОНХАЖЯ, 2014. УИХ-ын 2014 оны 6.13 өдрийн 43 тоот 

тогтоол “Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого”

НҮБ, 2012. “Рио+20” Үр дүнгийн баримт бичиг
ОУХБ, 2011. Ногоон ажлын байранд шаардагдах ур 
чадвар: Дэлхий нийтийн дүр зураг
НЭЗТТ ба ЭЗБӨЧСТ, 2014. Монгол Улс дахь ногоон 
ажлын байрны зураглал
НЭЗТТ, ОУХБ, ҮСХ, 2015. Ногоон ажлын байр
НҮББОХ, 2008. “Ногоон ажлын байр: Тогтвортой, 
хүлэмжийн хийн ялгарал багатай ертөнц дөх зохистой 
ажлын байр бий болгох нь” тайлан
Малайзын ногоон ажлын байр төсөл, 2014 
БОНХЯ, 2012“Байгаль орчин” хуулийн эмхтгэл. 

Ложистик: Сургалтыг 2 цагт багтаан явуулна

7.1. Ногоон ажлын байрны тухай ойлголт

НҮБ-ын БОХ-ийн тодорхойлсоноор байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээхэд чиглэсэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрийн салбар, шинжлэх 
ухаан, засаг захиргааны болон үйлчилгээний чанартай ажил хөдөлмөр 
эрхлэлтийг ногоон ажлын байр гэн20. Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллага нь байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 
улмаар байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн талаас нь авч үзэхэд 
тогтвортой аж ахуй, эдийн засгийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тус нэмэр 
болж буй ажлын байрыг ногоон ажлын байр гэнэ гэж тодорхойлсон. 
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохистой ажлын байр гэдэг нь 
хүмүүсийн ажил хөдөлмөр эрхлэх хүсэл эрмэлзлэлийг төрүүлэхуйц байх 
ёстой бөгөөд бүтээмжтэй байх, шударгаар орлого олох,  ажлын байрны 

20 https://en.wikipedia.org/wiki/Green_job
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аюулгүй байдлыг хангасан байх, нийгмийн хамгаалалд хамрагдсан байх, 
хувь хүн хөгжих боломжоор хангагдсан байх, ажилтнууд өөрсдийн санаа 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжоор хангагдсан байх, шийдвэр 
гаргахад оролцох боломжтой байх, ижил тэгш боломжоор хангагдсан байх 
зэрэг асуудлыг хамарсан ойлголт юм21.  Ногоон ажлын байр нь эрчим, 
хүч, түүхий эд материалыг үр ашигтай ашиглах, зарцуулах, хүлэмжийн 
хийн ялгарал, хог хаягдал, бохирдлыг багасгах, эко системийг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх, мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход дэмжлэг 
үзүүлнэ. Өнгөрсөн хэдэн арван жилд хэрэгжүүлсэн хөгжлийн загвар 
нь хүртээмжтэй өсөлт, тогтвортой хөгжлийг бий болгоогүй ба  эдийн 
засаг, санхүүгийн хямралын нөлөөгөөр хангалттай хэмжээний зохистой, 
бүтээмжтэй ажлын байрыг бий болгож чадаагүй юм (ОУХБ, 2011).

“Рио+20”-ийн дараах үеэс НҮБ-ын гишүүн улс орнууд ногоон хөгжлийн 
стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх хүрээнд ногоон ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх чиглэл баримтлан ажиллаж байна. Чухам ямар ажлын байрыг 
ногоон ажлын байранд тооцох талаар олон улсын байгууллага, эрдэмтэд 
нэгдмэл ойлголт, тодорхойлолтод хүрээгүй ч хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
байгууллагуудын эх сурвалжийг ашиглан тодорхой тооны ажлын байрыг 
ногоон ажлын байр гэж үзэхийг санал болгосон байдаг. ОУХБ-ын 
нийтлэлд ажлын байрыг ногоон эсэхийг авч үзэхдээ тухайн ажил үүрэгт 
хамаарах үйл ажиллагааны хүрээ нь ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалд 
нийцэж буй эсэхийг  харгалзан үзсэн байна.  Хүлээн зөвшөөрөгдсөн 12 
байгууллагын эх сурвалжийг судалсаны үндсэн дээр 56 ногоон ажлын 
байр байна хэмээн Ногоон эдийн засгийн нийтлэлд дурдсан. Эдгээр 
ажлын байрыг салбарын ангилал ашиглан 12 ангилж болохоор байна. 

21 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm



СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

141

Хүснэгт 7.1 Ногоон ажлын байр, эдийн засгийн салбарын 
ангиллаар
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Хүснэгт 7.1 Ногоон ажлын байр, эдийн засгийн салбарын ангиллаар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн чиглэлийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан 
ногоон ажлын байр: 
 

- Байгаль орчны химич,  
- Уур амьсгалын эрсдлийн шинжээч,  
- Цаг уурч,  
- Экологич,  
- Байгаль орчны эдийн засагч,  
- Экологийн боловсролын мэргэжилтэн,  
- Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын асуудал хариуцсан менежер,  
- Хүлэмжийн хийн худалдааны мэргэжилтэн,  
- Байгаль орчин/ бохирдлын хяналтын инженер,  
- Ус судлаач,  
- Бохирдлын хяналтын техникч,  
- Тусгай бүсийн хамгаалалтын техникч,  
- Байгаль орчны эрдэм шинжилгээний ажилтан,  
- Байгаль орчны эрүүл мэнд, аюулгүйн техникч,  
- Байгаль орчны судлаач,  
- Ойн аж ахуй эрхлэгч,  
- Ногоон газар зохион байгуулалтын мэргэжилтэн,  
- Байгаль орчны хуульч,  
- Цэцэрлэгч,  
- Ногоон хөгжлийн лоббич. 

 

Сэргээгдэх эрчим хүчний мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан ногоон ажлын байр: 
 

- Сэргээгдэх эрчим хүчний менежер,  
- Тогтвортой эрчим хүчний технологи судлаач-инженер,  
- Нөхөн сэргээгдэх түлшний инженер/биологич,  
- Нарны эрчим систем угсрагч,  
- Сэргээгдэх эрчим хүчний салбарын ажилтан. 

 

Барилга, ногоон барилгын чиглэлийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан ногоон 
ажлын байр: 
 

- Ногоон барилгын архитектор,  
- Барилгын үйл ажиллагааны менежментийн ажилтан,  
- Эрчим хүчний хэмнэлттэй ногоон барилгын инженер-мэргэжилтэн,  
- Ногоон барилгын дотоод заслын зохион бүтээгч, 
- Барилгын салбарын мэргэжилтэн. 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан ногоон ажлын 
байр: 
 

- Хөдөө аж ахуйн зааварлагч-байцаагч,  
- Хүнс судлаач, 
- Органик хүнсний үйлдвэрлэл болон фермерийн аж ахуйн мэргэжилтэн,  
- Хортон, шавьжны хяналтын техникч. 
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Аялал жуулчлалын чиглэлийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан ногоон ажлын 
байр: 
 

- Аялал жуулчлалын баазын  зөвлөх,  
- Ногоон аялал жуулчлал-зочлохуйн үйлчилгээ эрхлэгч. 

 

Аж үйлдвэрийн салбарын чиглэлийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан ногоон 
ажлын байр: 
 

- Ногоон авто машин үйлдвэрлэгч,  
- Эко-тавилга үйлдвэрлэгч,  
- Дулаан болон агааржуулалт, хөргөлтийн системийн механик, техникч, 
- Тогтвортой үйлдвэрлэлийн загвар зохиогч. 

Хог хаягдлын менежментийн чиглэлийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан 
ногоон ажлын байр. 
 

- Хог хаягдлын менежер,  
- Хог хаягдлын менежментийн ажилтан. 

 

Мэдээллийн технологийнчиглэлийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан 
ногоон ажлын байр: 
 

- iPod/iPhone-ний тохируулагч, 
- Ногоон программ болон техник хангамжийн мэргэжилтэн. 

 

Санхүүгийн  чиглэлийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан ногоон ажлын байр: 
 

- Хөрөнгө босгох үйл ажиллагаа эрхлэгч-захирал,  
- Нийгмийн хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын шинжээч-зөвлөх. 

Бусад салбар, чиглэлийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар шаардсан ногоон 
ажлын байр: 
 

- Байгаль орчинд ээлтэй бизнес эрхлэгч,  
- Олон нийтийн бүлгийн асуудал эрхэлсэн менежер,  
- Нийгмийн хариуцлагын мэргэжилтэн,  
- Ногоон загвар зохион бүтээгч,  
- Ногоон ажил мэргэжил-карьерын зөвлөх,  
- Хор судлаач,  
- Үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн үйлчилгээ эрхлэгч,  
- Хөлний массажист. 

 



СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

143

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв нь 
2014 онд НҮБ-ын Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэлийн хүрээнд 
“Монгол Улс дахь ногоон ажлын байрны зураглал” судалгааг хийсэн 
бөгөөд судалгаанд хамруулахаар сонгон авсан хөдөө аж ахуй, тээвэр, 
ойн аж ахуй, барилга зэрэг эдийн засгийн салбаруудын нийт 569971 
ажлын байрны 11.5 хувь нь ногоон ажлын байр юм хэмээн дүгнээд энэ 
нь Монгол Улсын нийт хөдөлмөр эрхлэлтийн 6.2 хувийг эзэлж байна гэж 
тооцжээ. 

7.2 Ногоон ажлын байрны жишээ

Ногоон барилгын архитекторч. Барилгын архитекторч нь 
барилгын байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  үзүүлэх нөлөөллийг 
хянана гэж үздэг. Учир нь барилгын архитекторч барилгын дизайн хийдэг. 
Энэ нь тухайн барилгын ажлын төлөвлөгөө, эскиз, зураг төсөл, барилга 
угсралтын ажлын явцыг хянах үйл ажиллагаанаас бүрддэг. Төлөвлөсөн 
барилга нь архитекторчийн боловсруулсан зураг төслийн дагуу баригдах 
ёстой. Зураг төслийг хийхдээ талбайн сонголт, эрчим хүч, дулааны 
шийдэл, усан хангамжийн асуудал, барилгын хийц, материал, барилгатай 
холбоотой бусад бүхий л технологийн шийдлийг хамтад нь авч үздэг. 

Барилгын архитекторч сэргээгдэх эрчим хүч, ус, дулаан хэмнэх 
технологийн шийдэл, тээврийн хэрэгсэл, түүний дотор дугуйн зогсоолын 
талбайн хэмжээ, хүртээмж, орчны тохижилт, агааржуулалтын систем, 
барилгын гадаад болон дотоод агаарын чанарын асуудал, барилгын 
чанар зэрэг олон асуудлыг барилгын зураг төсөл хийхэд гол өгөгдөл 
болгодог. Тухайн барилга ногоон барилгын зарчимд нийцэх эсэх нь 
барилгын архитекторчийн хийсэн зураг төслөөс хамаарна гэсэн үг. Ийм 
ч учраас ногоон барилгын архитекторчийн ажлын байрыг ногоон ажлын 
байр ангилалд оруулдаг. 

Зураг 7.1  Өнөө үеийн ногоон архитектур
Эх сурвалж: http://www.justinhouser.com/1288/pictures/architecture-the-latest-great-of-green-architecture-house-designs
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Зураг 7.2  Ногоон архитектурын ирээдүйн концепци

Эх сурвалж: http://www.fastaanytimelock.com/future-concept-modern-architecture-with-green-835-1920-1080-green.html

Сэргээгдэх эрчим хүчний менежер. Нар, салхи, ус, газрын гүний 
дулаан, далайн давалгаа, богино долгион, биомасснаас гаргаж авдаг 
эрчим хүчийг сэргээгдэх эрчим хүч гэж үздэг. 

Зураг 7.3 АНУ-ын Миннесота дахь салхин цахилгаан станц                Зураг 7.4 Японы Яманаши мужийн Кофу хотын нарны 
эрчим хүчний станц
Эх сурвалж: http://renews.biz/91699/invenergy-seeks-minnesota-magic/                                 Эх сурвалж: https://en.wikipedia.org/wiki/
Solar_power_in_Japan

 
Зураг 7.5 АНУ-ын Вашингтон муж дахь Чифф Жозеф  Зураг 7.6 Шинэ Зеландын газрын гүний эрчим хүчний станц 
усан цахилгаан станц
Эх суовалж: https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Joseph_Dam              Эх сурвалж: http://www.teara.govt.nz/en/geothermal-energy
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Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн дотор нар, салхи 
хамгийн ихээр ашиглагдаж байна. 2011 оны байдлаар дэлхийн нийт 
эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 21 хувийг сэргээгдэх эрчим хүч эзэлдэг 
талаар АНУ-ын Байгаль орчны агентлаг мэдээлсэн байдаг. Монгол 
Улсад энэ хувь өчүүхэн бага буюу нийт эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
дөнгөж хоёр хувийг эзэлж байна (Эрчим хүчний яам, 2015). Монгол Улс 
ногоон хөгжлийнхөө бодлогод сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлж, нийт эрчим хүчний үйлдвэрлэлд эзлэх хувийн жинг 
2020 он гэхэд 20 хувьд, 2030 он гэхэд 30 хувьд хүргэх зорилт тавьсан 
(БОНХАЖЯ, 2014). Энэ нь эрчим хүчний салбарт ажлын ногоон байр 
цаашид нэмэгдэнэ гэсэн хүлээлтийг бий болгож байна. 

 
Зураг 7.7 Далайн ус ашиглан сэргээгдэх эрчим хүч гаргах    Зураг 7.8  Швед улсын био эрчим хүчний үйлдвэрлэл жил ирэх  
                 генератор                                                                                          тусам нэмэгдэж байна                                                               
Эх сурвалж: http://energyfuture.wikidot.com/ocean-resources 
Эх сурвалж: http://www.slu.se/en/collaboration-innovation/fields-interest/bioenergy/

Сэргээгдэх эрчим хүчний менежер нь үйлдвэрлэгдэж буй дулаан, 
цахилгааны хэрэглээг хянах, зохицуулах, эрчим хүч хэмнэх саналыг 
боловсруулах гол үүрэгтэй ажилладаг. Тэрээр өөрийн эрхэлсэн ажлын 
хүрээнд холбогдох тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хянан 
шалгах, шаардлагатай үйлчилгээг хийлгэж байх үүрэг хүлээдэг.  

 
Байгаль орчинд ээлтэй  ногоон бизнес эрхлэгч. Бизнесийг 

хэрхэн ногоон болгож, тогтвортой хөгжүүлж буйн жишээг доорх бизнес 
эрхлэгчдийн үйл ажиллагаагаар харуулахыг зорив.



НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭС

146

Стефан Катсарос, Nokero International компанийг үүсгэн 
байгуулагч
Нокерог нь 2010 оны 6 дугаар сард дэлхий даяар ашиглаж буй 
хор хөнөөлтэй, бохирдол ихтэй түлшийг орлох, байгальд ээлтэй, 
аюулгүй, хямд төсөр технологи гаргаж авах зорилготойгоор 
байгуулжээ. Нокеро  нь өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг, 100 
хувь хувийн өмчлөлтэй, шинийг санаачлагч, зохион бүтээгч 
Стив Катсаросын удирдлагын дор АНУ-ын Денвер хот, Хонг-
Конгд үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм. Энэхүү компани 
нь нарны Лед гэрлийн дизайн болон технологийг шинэчлэх 
бизнесийг хөгжүүлэх, маркетинг, олон нийтийн харилцааны 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Эх сурвалж: http://www.nokero.com/our-team-a/257.htm

Back to the Roots компанийг үүсгэн байгуулагч 
Никхил Арора болон Александро Велез
2009 онд Никхил Арора болон Александро Велез нар 
үүсгэн байгуулсан бөгөөд суурин газрын мөөгний аж 
ахуй эрхэлдэг. Байгуулагдсан цагаасаа хойш гэртээ мөөг 
тариалан бүтээгдэхүүнээ зах зээлд амжилттай борлуулж 
чадсан. Тогтвортой хөгжлийн төлөө бусдад урам зориг 
хайрлахын тулд нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээж, 
шинийг санаачилж ажиллахыг алс хэтийн зорилго болгож 
ажилладаг.  
Эх сурвалж: http://www.foodgal.com/2010/11/bay-area-
mushroom-entrepreneurs-winner-of-the-100-csn-card-a-
new-giveaway/

Алехыг Бизнес Вийк сэтгүүл 25 хүртэлх насны 25 шилдэг 
шинийг санаачлагч – бизнес эрхлэгчийн нэг, 25 Шилдэг 
Ногоон бизнес эрхлэгчийн нэг, 2010 оны Нийгмийн 
инновацийн ялагч, 2010 оны Хитачигийн Залуу Шинийг 
санаачлагч-бизнес эрхлэгчээр тус тодорч байсан.    

Sol Haus Design компанийг үүсгэн байгуулагч Вина Лустадо

Вина Лустадо нь тогтвортой (ногоон) барилгын чиглэлээр 
ажилладаг Sol Haus Design компанийг үүсгэн байгуулсан. 
Вина нь аялан жуулчлах хоббитой тул энгийн, жижигхэн зайнд 
амьдрахыг илүүд үздэг нэгэн. Энгийнээр амьдрах нь уян 
хатан байх боломж олгодгийн зэрэгцээ хэрэглээний зардлыг 
бууруулах, хүмүүсийг өрнөөс салгах боломж олгодог гэж үздэг. 
Вина Герман улсад экологи, хямд төсөр орон сууцны чиглэлээр 
тэтгэлэгт судалгааны ажил хийх үедээ тогтвортой хөгжлийн 
чиглэлээр суралцаж, ирээдүйн карьерынхаа талаар шийдвэр  
гаргасан гэдэг. Түүний дизайны гол онцлог нь орон сууц энгийн, 
хэмнэлттэй байх гэдэг зарчимд суурилсан байдаг аж. Филиппин 
улсаас АНУ-д цагаачилсан тэрээр олон хүүхэдтэй өнөр гэр 
бүлд өссөн бөгөөд гэр бүлийнх нь хамгийн хүндрэлтэй асуудал 
нь санхүүгийн асуудал байсан гэдэг. Ийм ч учраас орон сууц 
бариулах хүсэлтэй иргэдтэй хамтран ажиллахдаа тэдгээрийн 
санхүүгийн боломжийг байнга харгалзан үздэг байна.  

Эх сурвалж: http://www.solhausdesign.com/profile/bio
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Үйлдвэрийн эрчим хүчний аудитын үйлчилгээ эрхлэгч 
компанийг үүсгэн байгуулагчийн нэг Брандт Смит. 
Энэхүү үйлдвэр, аж ахуйн газрын эрчим хүчний аудит хийдэг компани 
нь үйлчлүүлэгчдэд эрчим хүчний хэрэглээгээ хэрхэн хянах, хэмнэх, 
зардлаа бууруулах талаар зөвлөгөө өгдөг. Та бүхэн гайхаж магадгүй, 
Брандт бусад эрчим хүчний зөвлөхүүдийн адил бохирдлыг бууруулах, 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах гэсэн зорилт тавьж ажилладаггүй, 
харин ашиг, хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа, эрсдэл зэргийг хамгийн 
гол болгож ажилладаг. Хэдийгээр байгаль орчны асуудал чухал ч нэгэнт 
зах зээлийн хууль амьдралд илүү үйлчилдэг тул хүмүүс хамгийн түрүүнд 
ашиг, эрсдлийн талаар сонирхдог, бизнесийн шийдвэр гаргахдаа 
түүнийг л чухалчилдаг. Брандтын компани хэрэглэгчдэд тэдний барилга, 
байгууламжийн эрчим хүчний хэрэглээ ямар байх талаар үнэлгээ өгч, 
зардлаа бууруулах боломж байгаа эсэх талаар зөвлөгөө өгдөг. Ихэнхдээ 
20 түүнээс дээш хувиар эрчим хүчний зардлаа бууруулах боломжийг 
үйлчлүүлэгчиддээ олгодог.  
Эх сурвалж: www.ideamensch.com/brandt-smith

Purpose energy компанийг үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх 
захирал Эрик Фитч

Эрик Фитч хэдэн жилийн өмнө биохий үйлдвэрлэдэг Purpose 
Energy компанийг байгуулсан бөгөөд энэхүү компани шар 
айраг үйлдвэрлэгчдийн хаягдлыг ашиглан сэргээгдэх эрчим 
хүч болох байгалийн хий, цэвэршүүлсэн ус, органик бордоо 
үйлдвэрлэдэг. 

Энэхүү компанийн анхны бүрэн хэмжээний Мажик хат нэртэй 
үйлдвэр АНУ-ын Вермонт мужид байгуулагджээ.
Эх сурвалж: http://www.purposeenergy.com/team/

Жишээ болгон авсан бизнес эрхлэгчид нь ногоон бизнес эрхлэгч 
ангилалд орохоос гадна нийгэмд чиглэсэн бизнес эрхлэгч гэсэн ангилалд 
багтана. Нийгэмд чиглэсэн бизнес гэдэг нь  бизнесийн стратегийг хүн, 
байгалийн сайн сайхны тусын тулд ашигладаг, хамгийн өндөр ашиг 
олохын төлөө бус, нийгмийн хамгийн өндөр үр нөлөөтэй үйл ажиллагаа 
явуулах чиглэл баримталдаг бизнесийг хэлдэг юм.  

Ногоон ажлын байранд шаардагдах ур чадвар. Эдийн засгийн 
салбар ногоон зарчмын дагуу хөгжихийн хэрээр ногоон ажлын байрны 
тоо өсөн нэмэгдэж, мэргэжилтэн, ажилтнуудаас тодорхой мэдлэг, ур 
чадварыг шаардах болно. 
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Хүснэгт 7.2 Хүрэн эдийн засгаас ногоон эдийн засагт шилжих 
үед хүмүүсийн ур чадварын өөрчлөлтөд нөлөөлөх хүчин 

зүйлс

151 
 

Жишээ болгон авсан бизнес эрхлэгчид нь ногоон бизнес эрхлэгч ангилалд 
орохоос гадна нийгэмд чиглэсэн бизнес эрхлэгч гэсэн ангилалд багтана. Нийгэмд 
чиглэсэн бизнес гэдэг нь  бизнесийн стратегийг хүн, байгалийн сайн сайхны тусын 
тулд ашигладаг, хамгийн өндөр ашиг олохын төлөө бус, нийгмийн хамгийн өндөр 
үр нөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулах чиглэл баримталдаг бизнесийг хэлдэг юм.   
 
Ногоон ажлын байранд шаардагдах ур чадвар.Эдийн засгийн салбар ногоон 
зарчмын дагуу хөгжихийн хэрээр ногоон ажлын байрны тоо өсөн нэмэгдэж, 
мэргэжилтэн, ажилтнуудаас тодорхой мэдлэг, ур чадварыг шаардах болно.  

Хүснэгт 7.2 Хүрэн эдийн засгаас ногоон эдийн засагт шилжих үед хүмүүсийн 
ур чадварын өөрчлөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Байгаль орчны өөрчлөлт  
 Жишээ: Цэвэр усны хомсдол, ган гачиг, зуд, газар хөдлөлт, үер, байгалийн олон янз 
 байдлын өөрчлөлт, агаар, ус, хөрсний бохирдол  
 
Байгаль орчны бодлого, зохицуулалтын өөрчлөлт 
 Жишээ: Хүрээлэн буй орчны бохирдол, гамшгийн холбоотой хууль зүйн үндэс, цэвэр 

 үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого 
 
Технологи, инноваци 
 Жишээ: Бүтээмж нэмэгдүүлэх, бохирдол, хог хаядал багатай, үр ашиг өндөр технологи,  
 инноваци -  
 
Зах зээл, үнийн өөрчлөлт, хэрэглэгчдийн зуршлийн өөрчлөлт 
 Цэвэр, эко бүтээгдэхүүнийг дэмжих төрийн бодлого бараа, үйлчилгээний төрөл, хэлбэр, 
үнэд нөлөөлж болно. Аажмаар хэрэглэгчдийн зуршилд өөрчлөлт орно. 
 

Эх сурвалж: Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, 2011. “Ногоон эдийн засагт шаардагдах ур 
чадвар” 
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НАЙМ. НОГООН ОФФИС
Зорилго, хүрэх үр дүн Энэхүү бүлгийн гол зорилго нь байгууллага 

бүрийн нэн тэргүүнд тавьдаг асуудлын нэг болох 
хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, өндөр үр 
ашигтай, үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулахад ногоон 
оффисын үзүүлдэг нөлөөллийн талаар суралцах, 
уг сэдвийг тойруулан ярилцаж, улмаар өөрсдийн 
ажлын байрыг ногоон оффисын өнцгөөс нь харж, 
өөрчлөлт хийх итгэл үнэмшилтэй оршино.  

Зорилтот бүлэг Төрийн албан хаагчид, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын ажилтнууд, төрийн болон хувийн 
хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах 
ажилтнууд,  иргэний нийгмийн байгууллагын 
ажилтнууд, их сургуулийн оюутнууд

Сургалт явуулах 
хэлбэр 

Танхимын хэлбэрээр 
Туршлага судлах айлчлал зохион байгуулах 
хэлбэрээр

Ашиглах материал: БОНХАЖЯ, 2014. УИХ-ын 2014 оны 6.13 өдрийн 
43 тоот тогтоол “Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн 
бодлого”
НҮБ, 2012. “Рио+20” Үр дүнгийн баримт бичиг
МҮХАҮТь 2014. Ногоон оффис илтгэл
БОНХЯ, 2012. Байгаль орчин хуулийн эмхтгэл

Ложистик: Сургалтыг 2 цагт багтаан хийнэ.

8.1. Ногоон оффисийн тухай ойлголт

Байгаль орчинд ээлтэй, нөөц, баялагийг үр ашигтай ашиглах зарчимд 
нийцсэн байх нөхцлийг хангасан ажиллах орчин, барилгыг ногоон оффис 
гэнэ. Ногоон оффисийн шалгуур үзүүлэлт нь эрчим хүчийг хэмнэх, 
дахин боловсруулсан материал ашигласан байх ба хамгийн гол нь 
ажлын байрны эрүүл орчинг бүрдүүлсэн, бохирдлыг бууруулах нөхцлийг 
хангасан байх юм22.

Канад улсын Торонто хотод байрладаг Дэлхийн ногоон барилгын 
зөвлөлөөс эрхлэн гаргасан “Ажлын байран дахь эрүүл мэнд, сайн сайхан 
ба бүтээмж” нэртэй тайлан нь аливаа байгууллагын үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг ажлын байр, барилга нь байгууллагын хамгийн үнэт зүйл болох 
ажилтнуудын сэтгэл ханамж, хөдөлмөрийн бүтээмжид хэрхэн нөлөөлж 
буйг хэмжихзорилт тавьсан (Дэлхийн ногоон барилгын зөвлөл, 2014). 
Судалгааны тайланд барилгын дотоод агаарын чанар сайн, нүүрсхүчлийн 
хий, бусад төрлийн агаарын бохирдол бага байх нь ажилтнуудын 

22 http://www.ehow.com/facts_7944028_definition-green-office.html
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хөдөлмөрийн бүтээмжийг 8-11 хувиар дээшлүүлдэг, барилгын доторх 
температур тохиромжтой хэмжээнд байх нь ажилтнуудын хийж буй 
ажилдаа сэтгэл ханамжтай байх, мөн хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлэхэд 
нөлөөлдөг байна. Тайланд барилгын дотоод гэрэлтүүлэг, цонхоор 
харагдах орчин, шуугиан, дуу чимээ, барилгын дотоод засал, чимэглэл, 
ажлын байранд дасгал хөдөлгөөн хийх нь ажилтнуудын бүтээмжид 
нөлөөлдөг талаар дурджээ.     

8.2 Ажлын байрыг ногоон болгох боломж

Ногоон худалдан авалт хийх. Аливаа худалдан авалт хийхдээ, 
тухайлбал, барилга бариулахад барилгын материалаа шийдэх, 
байгууллагын  гэрэлтүүлэг, ус, эрчим хүчний хэрэглээтэй холбоотой 
худалдан авалт хийх, албан ажлын байраа  тохижуулах материал, эд 
зүйлс, техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ямар байх талаар 
шийдвэр гаргахдаа байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд ээлтэй байх 
зарчмыг  юун түрүүн анхаарна гэсэн үг юм. 

2014 онд МҮХАҮТ-аас “Ногоон худалдан авалтын тухай” журам 
гаргасан (МҮХАҮТ,  2014 ) ба үүнийг аж ахуйн нэгж байгууллагууд худалдан 
авах үйл ажиллагаандаа авч хэрэглэх боломжтой юм.  МҮХАҮТ-аас 
бэлтгэсэн илтгэлд дурьдсан ногоон худалдан авалт хийхэд баримтлах 
зарчмын талаар танилцуулья. Үүнд:

y- Тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл байгаль орчинд ямар хор 
нөлөө үзүүлж байдгийг анхаарч, ухаалаг худалдан авалт хийхийг 
эрмэлзэх,

y- Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал нь худалдан 
авалтынзардлаас ямагт хэд дахин их байдаг учир үр ашигтай 
төхөөрөмж авах, 

y- ENERGY STAR® логотой буюу түүнээс илүү үзүүлэлттэй 
төхөөрөмж худалдан авах, дахин ашиглах, цэнэглэх боломжтойг 
сонгох, олон үйлдэлтэй машиныг сонгох, 

y- Компьютер, мониторын эрчим хүчний хэрэглээ нь оффисийн 
техникийн эрчим хүчний хэрэглээний 85-95 хувь, харин принтер, 
хувилагч нийлээд 3-6 хувийг эзэлдэг. Үүнээс үзэхэд компьютер, 
мониторыг зөв сонгож хэрэглэх нь чухал. 

y- Ширээний компьютер ба монитор нь илүү их эрчим хүч, материал 
ашигладаг учир зөөврийн компьютер худалдан авах боломжийг 
юуны өмнө авч үзэх (ширээний компьютер зөөврийн компьютерээс 
3-5 дахин их эрчим хүч хэрэглэнэ).  

Худалдан авалт хийхийн өмнө эргэцүүлж бодох зүйлс их байдаг. 
Тухайлбал: 
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y- Оффисын шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авахын өмнө эхлээд 
үүнийг заавал худалдан авах ёстой юу гэж, дараа нь илүү ногоон 
худалдан авалт хийх боломж байна уу гэж бодоод үзээрэй.

y- Бичиг хэрэгслийн зүйл, түүний дотор бичгийн цаас худалдан 
авахдаа дахин боловсруулсаныг нь сонгоорой. Учир нь ийм 
төрлийн цаас үнэ өртгийн хувьд хямд төсөр, бас байгаль орчинд 
ээлтэй. Оффисын тавилга худалдан авах гэж байгаа бол шинийг 
худалдан авахын оронд гамтай хэрэглэсэн хуучныг худалдан авч 
болно.

        Ногоон удирдлагыг хэрэгжүүлэх. Ногоон удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд 
хамгийн гол баримтлах зарчмыг дараах байдлаар авч үзсэн байдаг. Үүнд: 

Эрчим хүчний хэмнэлт
y- Өдрийн цагаар, ажлын бус цагаар өрөө, хонгилын гэрлийг 

унтрааснаар гэрэлтүүлгийн зардлыг 15 хувь хүртэл бууруулж 
болно (гэрлээ унтраах сануулга бичих),

y- Байгалийн гэрэл сайн ашиглахын тулд цонхоо цэвэрхэн байлгах,
y- Гэрлийн шил, ойлгогчийг цэвэрлэж байх,
y- Улайсах гэрлийг компакт флюоресценц гэрлээр (CFL) сольсноор 

эрчим хүчийг 75–80 хувь хэмнэнэ,
y- Ердийн өдрийн гэрлийг өндөр үр ашигтай электрон дэвсгэртэй 

гэрлээр солих,
y- Автомат удирдлагын систем ашигласнаар эрчим хүчний хэрэглээ 

40-50 хувь буурна, 
y- Орчин үеийн хамгийн үр ашигтай гэрэлтүүлэг нь LED чийдэн юм.

Усны хэмнэлт

y- Усны хэрэглээнд ухаалаг хандаж, ашиггүй хэрэглээ, 
бохирдуулалтыг багасгах,

y- Ундны усны хуванцар савны 86% нь хог хаягдал болдог тул аль 
болох цэвэр усны том сав, эсвэл ус шүүгч хэрэглэх.

y- Усны  бага зарцуулалттай, автомат суултуур усыг ердийнхээс 
88%-иар хэмнэнэ.

y- Гар угаалтуурт автомат мэдрэгч тавих,
y- Усны тоолуур тавих нь хэрэглээг хянах хэв маягийг бий болгоно, 
y- Боломжтой тохиолдолд дээврийн усыг ашиглах, саарал усыг 

суултуурт ашиглах.
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Зураг  8.1  Нөөц, баялагийг хэмнэхийн ач холбогдол
Эх сурвалж: МҮХАҮТ-ын “Ногоон оффис” илтгэлээс авав(МҮХАҮТ

Тээврийн хэрэгсэл

y- Ихэнх тээврийн хэрэгсэл шатахуун, түүний дотор бензин, бусад 
түлш шатаадаг тул агаарын бохирдол, хүлэмжийн хийн ялгарлын 
нэгэн том эх үүсвэр болдог. Тээврийн хэрэгслийг хэрхэн хүрээлэн 
буй орчинд ээлтэй болгож болох вэ гэдэг нь чухал асуудал 
юм. Шинээр тээврийн хэрэгсэл худалдан авах гэж байгаа бол 
зөвхөн хот дотор, эсвэл ихэнх хугацаанд хот дотор ашиглах 
тээврийн хэрэгсэл авах гэж байгаа бол илүү шатахуун хэрэглэдэг 
том оврын тээврийн хэрэгслийг сонгохгүй байх,  тээврийн 
хэрэгслийн оношлогоог байнга хийлгэж байх, хуучирч муудсан 
шүүлтүүрээ солиулж байх, олон ажилтантай байгууллагын хувьд 
ажилтнууддаа нэгдсэн тээврийн хэрэгслээр үйлчлэх зэрэг арга 
хэмжээ авч болно. Мөн шатахуун хэрэглээний тооцоогоо нарийн 
хөтөлж, аль болох хэмнэлт бий болгож ч болно.

 
Дахин эргүүлж ашиглаж болохуйц зүйл хэрэглэхийг эрхэмлэх

y- Хэрвээ танай албан ажлын байранд нэг удаагийн аяга, таваг, 
халбага, сэрээ ашиглах хэрэг гардаг бол орчин үед бий болсон ганц 
удаа ашигладаггүй угааж цэвэрлээд дахин ашиглаж болдогийг нь 
сонгох, байгальд түргэн задарч шингэдэг саван хэрэглэх, байгальд 
ээлтэй гар хатаагч ашиглах зэргээр хэмнэлт хийж болно.

Ногоон орчин бий болгох
y- Албан ажлын байрныхаа  орчинд ногоон байгууламж бий болгох, 

өрөөнүүдэд цэцэг тарих нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, 
шороо тоос босохыг багасгах, улмаар орчны агаарын чанарт 
эерэгээр нөлөөлөхөөс гадна ажилтнуудын бүтээмжид сайнаар 
нөлөөлөх боломжийг бүрдүүлдэг. Иймд, мод, зүлэг, цэцэг тарих, 
түүнийгээ байнга арчилах хэрэгтэй.  
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Ажилтнууддаа 7 хоногт нэг өдөр гэрээсээ ажиллах боломж олгох.
y- Зарим байгууллагын ажилтнуудын эрхэлдэг ажил нь гэрээсээ 

хийж гүйцэтгэх боломжтой байх тохиолдол бий. Хэрвээ танай 
байгууллагад ийм төрлийн ажил эрхэлдэг ажилтан байдаг бол 
7 хоногт нэг өдөр ажлаа гэрээсээ хийх боломж олгож болох юм. 
Энэ нь тухайн ажилтан ажилдаа ирэх гэж тээврийн хэрэгсэл 
ашиглахгүй, цаг зарцуулахгүй тул  байгууллагад ашигтай, хүрээлэн 
буй орчинд ээлтэй. 

Хог хаягдлын менежмент
y- Хог хаягдлыг хамгийн бага байлгах бодлого баримтлах, 3Р 

(багасгах, эргүүлж ашиглах, дахин боловсруулах) зарчмыг 
ашиглах, хог хаягдлыг оновчтой хэлбэр, аргаар зайлуулах, дахин 
боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг дахин боловсруулах 
үйлдвэрт тушаах арга хэмжээ авч болно. 

Ногоон амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх
y- Ногоон амьдралын хэв маяг нь тухайн байгууллагын бий болгосон 

соёлын хэм хэмжээнээс ихээхэн хамаарна. Байгууллагын 
ажилтнуудын хамгийн их цагаа өнгөрөөдөг, орж, гардаг, анхаарал 
хандуулдаг хэсэгт ногоон амьдралын хэв маягийг сурталчилсан 
постер байрлуулах нь нөлөөтэй байдаг. Түүнчлэн яагаад гэдэг 
хариултыг энгийнээр, ойлгоход хялбар байдлаар харуулах, 
тайлбарлах, ногоон амьдралын хэв маяг нь хүний аз жаргал, 
эрүүл мэндэд ямар эерэг нөлөө үзүүлэхийг ойлгуулбал өндөр үр 
нөлөөтэй. 

Зураг 8.2 Ногоон оффистой болохын тулд баримтлах зарчмууд
Эх сурвалж: http://www.coolchaser.com/graphics/13539

Ногоон оффисийн жишээ.  Хэдхэн жилийн өмнө Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулдаг бүх банкууд интернет банкны үйлчилгээ явуулдаггүй 
байсан. Харин одоо энэ үйлчилгээг санал болгодог болсоноор бид наад 
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зах нь цаас, банк руу явах цаг, тээврийн хэрэгслийн шатахуун хэмнэж 
байна.   

2012 оноос өмнө Монгол Улсын аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
татварын тайлангаа холбогдох дүүргийн татварын албанд цаасаар 
тушаадаг байсан бол 2012 оноос цахим тайлан тушаадаг болсон. Энэ 
оноос санхүүгийн тайлан тушаалт цахим хэлбэрт бүрэн шилжээд байна. 
Энэ шийдэл нь ногоон зарчимд нийцсэн шийдэл юм. 

Зураг 8.3 Голомт банк – цахим банк
Эх сурвалж: МҮХАҮТ, 2014. Ногоон оффисилтгэл
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ЕС. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ
Зорилго: Энэхүү бүлгийн гол зорилго нь ногоон 

эдийн засгийн бодлого, зарчмыг 
хэрэгжүүлэхэд боловсролын салбар, олон 
нийтийн боловсролын гүйцэтгэх үүргийн 
талаар ярилцан, өөрсдийн цаашдын ажил 
хэрэгт  хэрэгжүүлж болохуйц шинэ мэдлэг, 
санааг олж авахад оршино.

Зорилтот бүлэг Төрийн албан хаагчид, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын ажилтнууд, төрийн 
болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын удирдах ажилтнууд,  иргэний 
нийгмийн байгууллагын ажилтнууд, 
боловсролын салбарын удирдах 
ажилтнууд, их сургуулийн багш,оюутнууд

Сургалт явуулах хэлбэр Танхимын хэлбэрээр 
Ашиглах материал: Молли Скотт Сато, 2012. Ногоон эдийн 

засаг 
БОНХАЖЯ, 2014. УИХ-ын 2014 оны 6.13 
өдрийн 43 тоот тогтоол “Монгол Улсын 
Ногоон хөгжлийн бодлого”
НҮБ, 2012. “Рио+20” Үр дүнгийн баримт 
бичиг
ЮНЕСКО, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 
НҮБ-ын Европын Комисс, Тогтвортой 
хөгжлийн боловсрол, 
БОНХЯ, 2012, “Байгаль орчин” хуулийн 
эмхтгэл 

Ложистик: Сургалтыг 2 цагт багтаан хийнэ.

9.1.Ногоон хөгжлийн боловсролын тухай ойлголт

Хэдийгээр чухам юуг ногоон хөгжлийн боловсрол гэж томьёолох 
талаар албан ёсны тодорхойлолт байхгүй ч эдийн засаг, нийгэм, 
байгаль орчны тэнцвэртэй хөгжил, өнөөгийн хэрэгцээг ирээдүй хойч 
үеийн хэрэгцээг хаан боогдуулахгүйгээр хангах, түүнтэй холбоотой  
шийдлүүдийн талаар мэдлэг, дадал олж авах, зуршил бий болгохыг 
ногоон хөгжлийн боловсрол гэж үзэж болох юм. 

ЮНЕСКО нь тогтвортой хөгжлийн боловсрол гэдэг нь уур амьсгалын, 
өөрчлөлт, байгалийн гамшгийг бууруулах, байгалийн олон янз байдал, 
ядуурлыг бууруулах, тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээ зэрэг тогтвортой 



НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭС

156

хөгжлийн гол асуудлуудын талаарх сургалтын  тухай ойлголт юм23 гэж 
тодорхойлсон.

Монголчууд эх болсон газар шороо, уул ус, эцэг болсон одот тэнгэрээ 
дээдлэн шүтэх ёсыг амьдралдаа ямагт мөрдлөг болгож ирсэн түүхэн 
уламжлалтай. Тийм ч учраас Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын 5 
дахь стратегийн зорилтыг байгальд зохицсон ахуй, соёлын үнэт зүйлсийг 
хөгжүүлж, боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг ногоон 
хөгжлийн хурдасгуур болгоно хэмээн тодорхойлж, түүнийг xэрэгжүүлэх 
арга замын нэг нь эх оронч үзэл, байгаль орчноо хамгаалах уламжлалт 
ёс заншил, байгальд ээлтэй амьдралын хэв маяг, нөөцийн хэмнэлттэй, 
үр ашигтай хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлэх явдал гэж үзсэн. 

Байгальд ээлтэй, өнөөгийн хэллэгээр ногоон хөгжлийн боловсролыг 
хууль цааздаа хэрхэн заан өгч мөрдүүлэх замаар эзэмшүүлж ирсэнтэй 
товч танилцья. Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Жалайр овогт Т. 
Соднойн боловсруулсан “Монголын байгаль хамгаалах хууль цааз, 
хэв ёс, зан үйлийн өв уламжлал” бяцхан номонд Эзэн богд Тэмүүжин 
Чингис хааны зарлиг айлдвар, Монгол туургатны үзэл санаа, хэв ёс, 
зан заншлын дэвшилттэй бүхнийг өөртөө шингээсэн “Их засаг хууль”-д 
хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй амьдрахын ухааныг тусган монгол түмэн 
мөрдөж байсан гэж дурджээ. Тухайлбал: 

y- Эх нутаг, түүний байгалийг унаган төрхөөр нь байлгах,
y- Нутаг бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах,
y- Газар шороо, хөрсийг цэвэр ариун байлгах,
y- Усыг бүх талаар хамгаалах, цэвэр ариун байлгах,
y- Газар нутаг, ой модыг гал түймрээс хамгаалах,
y- Газар шороо, хад, уулыг элдвээр сүйтгэхгүй байх,
y- Ан амьтныг хайрлан хамгаалах, үл егүүтгэх,
y- Ан авыг тодорхой зорилго, зориулалтаар дэг журамтай агнаж байх

талаар хуульчилсан нь дээр монголчуудын эх нутаг, газар шороо, уул ус, 
байгаль орчноо хайрлан хамгаалахын чухлыг төрийн ёс жаягт тооцож 
ирсэний илэрхийлэл болж байна.

Эдгээрээс монголчуудын усыг чандмань эрдэнэ гэж үздэгээ хэрхэн 
хууль цааздаа тусгадаг байсан талаар тайлбаръя. Үүнд:

y- Голын усанд хувцсаа угаах, бохирдуулахыг чанд хоргил, усанд 
бие засвал цаазал,

y- Тогтмол усанд элдэв хир буртагтай зүйл угаах ахул шийтгэлтэй,
y- Булаг шандын эхийг үл хөнд, бохир буртаг үл оруул,
y- Гол ус, булаг шанданд сүү цагаа хийх, цус оруулахыг цээрэл, 

зөрчвөл боол болго,
y- Ус үерийн аюултай тэмцэн хүн олныг аварч яваад амь эрсэдсэн 

23  http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/ 
     education-for-sustainable-development/
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хүмүүсийн ар гэрт тусламж үзүүл,
y- Хүний эзэлсэн усыг булаалдаж, хэрэлдэвээс нэгэн морь ав,
y- Хазаарт моринд усан үл өгвөл  хонь  ав,
y- Унасан морь эс биш хуурч усалбал хонь  ав,
y- Усан бурантаглах ахул хоёр үхэр, үзсэн гэрч үхэр ав,
y- Бас хүний ухсан, зассан усыг булаалдаж, хэрэлдэвээс нэг 

хязаалан морь ав,
y- Мал услаж дуусаж байж эс өгвөөс мөнхүү морь ав,
y- Хазаарт моринд ус эс өгвөөс шүдлэн хонь ав,
y- Мэдэж байж шоглож ус булингартуулах ахул шүдлэн морь, үхэр 

хоёр ав, үзсэн гэрчид үхрийг өг хэмээн Их засаг, бусад хуульд 
зарлигдсан байв. 

Ж. Өлзийсайхан, Н.Болдбаатар нарын хамтын бүтээл  “Экологи, байгаль 
хамгаалал” лекцийн эмхтгэлд дурьдсанаар Монголын уламжлал болсон 
ёс заншлыг байгаль орчинд хандах хандлага агуулга, арга билгийн 
тухайд:

y- Энэрэл хүндэтгэлийн,
y- Хорио цээрийн,
y- Сургааль номлолын,
y- Сүсэг бишрэлийн,
y- Ажиглалт, танин мэдэхүйн гэсэн 5 үндсэн ангилалд хувааж үзсэн 

байна.
y-

9.2 Монгол Улсын ногоон эдийн засаг ба тогтвортой  
      хөгжлийн боловсрол

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн 10 жилийн хөтөлбөрийн хүрээнд  
ЮНЕСКО, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Тогтвортой хөгжил 
болоод гамшгийн эрсдлийг багасгах” сургалтыг боловсролын салбарт 
нэвтрүүлж, гамшгийн үедцаг алдалгүй арга хэмжээ авч, идэвхитэй 
үйл ажиллагаа явуулдаг зохицуулалт механизмыг бий болгох төслийг 
хэрэгжүүлж байна.

         
Зураг 9.1Хэнтий аймгийн Дадал сумын сургууль   Зураг 9.2 Гуравдугаар сургуулийн эко клуб
 Эх сурвалж: http://mongolia.panda.org/?223690/                                                          Эх сурвалж: http://mongolia.panda.org/news_
publications/photos/
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Уг төсөл нь багш бэлтгэдэг голлох их, дээд сургуулиудад зориулж, 
тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, 
үүгээр дамжуулан бага дунд сургуулиудын сурагчдад тогтвортой хөгжлийн 
боловсрол олгох эх үндсийг тавихад чиглэсэн юм. Энэ талаар ЮНЕСКО-
гийн 2012 онд нийтлүүлсэн “”Тогтвортой хөгжлийн боловсролын 10 жил” 
тайланд тусгасан. 

Даян дэлхийн байгаль хамгаалах сан 2004 оноос эхлэн Монгол Улсад 
хэрэгжүүлсэн хэд хэдэн төслийнхөө хүрээнд сонгон авсан орон нутаг 
дахь дунд сургуулийн багш, сурагчдын тогтвортой хөгжлийн талаарх 
чадавхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Уг 
сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн “Олон нийтэд тулгуурлан байгаль 
орчныг хамгаалах замаар ядуурлыг бууруулах нь” төслийн үр дүнгийн 
тойм судалгаанд төсөлд хамрагдсан дунд сургуулиудын багш нар 
тогтвортой хөгжлийн асуудлыг хичээлийн хөтөлбөрт тусгах чадавхитай 
болсон, иймд цаашид энэ үйл ажиллагаа явагдах бүрэн боломжтой 
хэмээн тэмдэглэжээ.  

         
Зураг 9.3 Дорнод аймгийн Баян-уул сумын        Зураг 9.4 Идэвхтэн байгаль хамгаалагчид.... 
                                     эко-клуб 
Эх сурвалж:http://mongolia.panda.org/our_work/eco_clubs/                                           Эх сурвалж: http://mongolia.panda.org/?244010/

Мөн Даян дэлхийн байгаль хамгаалах сан нь манай орны 32 дунд 
сургуулийн эко-клубүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих төсөл хэрэгжүүлж 
байгаа нь Монгол Улсад тогтвортой хөгжлийн боловсрол албан болон 
албан бус боловсролын салшгүй хэсэг болох эхлэл тавигдаж жишээ юм.

Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэл нь БОНХАЖЯ-тай хамтран 
ногоон эдийн засгийн стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах, ногоон эдийн 
засгийн сургалтын гарын авлага боловсруулах, бодлого боловсруулагч, 
хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах, 
чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 

БСШУ-ны Сайдын 2013 оны 295 тоот тушаалаар баталсан “Зөв 
Монгол хүүхэд” хөтөлбөрийг хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэлсэн. 
Түүнчлэн БСШУ-ны сайдын 2014 оны 240 тоот тушаалаар баталсан бага 
боловсролын шинэчлэлийн цөм хөтөлбөрийг туршилтаар хэрэгжүүлсэн, 
уг хөтөлбөрийн үр дүн сайн байсан тул улс даяар хэрэгжүүлж, дунд болон 



СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

159

ахлах ангийн сургалтанд уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болсон. Эдгээр 
хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй 
болгох, өөртөө итгэлтэй, шийдвэр гаргах, хамтран ажиллаж амьдрах, 
насан туршдаа суралцах чадвартай, үндэсний хэл, соёл, ёс уламжлалаа 
эрхэмлэдэг иргэн болгож төлөвшүүлэх, гэр бүлийн боловсрол, нийгмийн 
орчныг бүрдүүлэх, суралцагчдад хүртээмжтэй, чанартай, хэрэгцээнд 
нь нийцсэн боловсрол олгох, иргэний ардчилсан нийгмийн үнэт 
зүйлсийг эрхэмлэсэн, эх оронч, бүтээлч, өрсөлдөх өндөр чадвар бүхий 
боловсролтой Монгол хүнийг төлөвшүүлэх юм.    

Шигтгээ 9.1 Дэлхийн боловсролын 
чуулган 2015
2015 оны 5 сарын 19-22-ны өдрүүдэд 
БНСУ-ын Инчон хотноо болсон 
Дэлхийн Боловсролын Форум -2015-
аас Инчоны Тунхаг бичгийг баталсан 
бөгөөд уг тунхаг бичигт НҮБ-ын 
Ерөнхий ассамблейд санал болгохоор 
бэлтгэсэн Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, өнөө 
үеийнхний амьдралын хэв маягийг 
өөрчлөхөд боловсролын гүйцэтгэх 
үүрэг маш чухал  бөгөөд хөгжлийн 
нэн чухал түлхэх хүч  болох  талаар 
дурдсан. Мөн тунхаг бичигт тогтвортой 
хөгжлийн боловсролтой холбоотой 
зорилтыг “Хүртээмжтэй, чанартай 
боловсрол, амьдралын туршийн 
боловсрол олох боломжийг бүрдүүлэх”  
хэмээн томьёолж буй талаар өгүүлсэн. 
Эх сурвалж: https://en.unesco.org/world-education-
forum-2015/incheon-declaration

9.3 Олон улсын туршлага

Southamton их сургууль. Их Британы Southamton (Саутамтон)-ы их 
сургууль нь өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчинд нөлөөлөх 
нөлөөллийг хязгаарлах зорилт тавьж ажилладаг бөгөөд нүүстөрөгчийн 
ялгарлыг 2020 он гэхэд 2005 онтой харьцуулахад 20 хувиар бууруулж, 
ногоон худалдан авалтын зарчмыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.  Тус их 
сургууль нь боловсролын шинэчлэлийн стратеги хэрэгжүүлж, хамгийн 
авьяаслаг оюутнуудыг татах, тэднийг итгэл үнэмшил бүхий иргэн болгож 
хүмүүжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж байгаа бөгөөд  байгаль 
орчин, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн манлайллыг өөрийн үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг болгож байна.  
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Зураг 9.5 Их Британы Саутамтоны их сургууль
Эх сурвалж: http://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/universities-and-colleges/9985105/University-of-Southampton-guide.
html

Сургуулийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн шинэчлэлийн гол 
онцлогууд нь тогтвортой хөгжлийг сурталчлах, тогтвортой хөгжлийн 
асуудлыг бүхий л сургалтын хөтөлбөрийн салшгүй хэсэг болгож оруулах 
шинэлэг аргыг хэрэглэх, сургуулийн бүхий л үйл ажиллагаанд тогтвортой 
хөгжлийн зарчмыг мөрдлөг болгох, тодорхой зорилтуудыг хариуцах 
эзэнтэйгээр шийдэх явдал байсан.  Тус их сургуулийг төгсөхийн тулд, 
(i) Дэлхийн иргэн, (ii) Ёс зүйтэй манлайлал, (iii) Судалгаа шинжилгээ ба 
санал гомдол, (iv) Шинж чанар ба шилдэг байх (v) Хүмүүс хоорондын  
харилцаа (vi) Тусгалыг сурахуйн ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой.  
Эдгээр шинэчлэлийн үйл ажиллагааг “Ногоон академи” нэртэй баг 
хариуцан ажилладаг.

Австралийн Мелбурнийн их сургууль (University of Melbourne). 
Ижил төстэй шинэчлэлийг 2008 оноос Мелбурнийн их сургуульд 
хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд улмаар Харвардын их сургууль, Хонг Конг, 
Английн Манчестерын их сургууль, Скотландын Абердины их сургууль 
зэрэг бусад олон улс орны их сургуулиуд мөн адил хэрэгжүүлсэн. 
Шинэчлэлийн хамгийн чухал хэсэг нь сургалтын хөтөлбөрийг өөрчлөх 
асуудал байсан байна. Сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлт нь ирээдүйд 
нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны асуудал маш их нарийн төвөгтэй 
болох тул суралцагсад түүнд дасан зохицоход хэрэгтэй  олон тооны ур 
чадварыг эзэмшсэн байх шаардлагатай гэсэн зарчимд үндэслэгдсэн.
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Зураг 9.6 Австралийн Мелбурны их сургууль        Зураг 9.7 Английн Абердины их сургууль
Эх сурвалж: https://en.wikipedia.org/wiki/Queen%27s_College_                Эх сурвалж: http://www.universityfairs.com/directory/ 
                               (University_of_Melbourne)                                                                                    university-aberdeen-53

Финлянд улсын туршлага. Финлянд улсын байгалийн шинжлэлийн 
сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан бага, дунд сургуулиудад байгаль 
орчны боловсрол олгож буй туршлага нь хэд хэдэн түвшинд хуваагддаг. 
Бага, дунд сургуулийн буюу 15 хүртэлх насны сурагчид хүний сайн 
сайхан амьдралын нөхцөл, хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалах,  
энэ хоёрын уялдаа холбооны талаар ул суурьтай боловсрол олж авдаг. 
Сурагчид хүрээлэн буй орчин, хүний сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ 
болон бодит түвшинд гарч буй өөрчлөлтийг ажиглан хүрээлэн буй орчинд 
ээлтэй,  хүний сайн сайхан амьдралыг тэтгэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа 
явуулах дадалд суралцдаг.    

Зураг 9.8 Финлянд улсын нэгэн дунд сургуульд хүрээлэн буй орчны хичээл орж буй нь  
Эх сурвалж: http://www.zmescience.com/science/finland-education-system-25032015/

Сурагчид өөрсдийнхөө өдөр тутмын хэрэглээ, үйл хөдлөлийн үр 
нөлөөг цэгнэж дүгнэн, түүн дээрээ үндэслэн тогтвортой хөгжлийн 
зарчимд нийцсэн үйл ажиллагаа явуулах дадлага хийдэг, үүгээр зогсохгүй 
сурсан мэдсэнээ эргэн тойрныхондоо түгээдэг. Түүнчлэн уур амьсгалын 
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өөрчлөлтөөс үүдэлтэй даян дэлхийд учирч буй болон учирч болох аюул 
заналын талаар ойлголттой болж, улмаар бид нэг дэлхийд амьдардаг, 
бид тогтвортой хөгжил бүхий ирээдүйтэй байхын тулд хөгжлийн энэ л 
зарчимд нийцсэн ажил, амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх хэрэгтэй 
талаар суралцдаг байна.     

Ахлах сургуулийн буюу 16-18 насны сурагчдад зориулан боловсруулсан 
“Тогтвортой хөгжил” хичээлийг ахлах сургуулиуд сургалтын хөтөлбөртөө 
оруулдаг. Ахлах сургуулийн сурагчид  тогтвортой хөгжлийн зарчимд 
нийцсэн амьдралын хэв маягт суралцан, үүнийгээ амьдралдаа 
хэвшүүлдэг. Сурагчид тогтвортой хөгжилд тулгарч буй сорилт бэрхшээл, 
түүний дотор хүний үйл ажиллагаанаас хамааралтай хүрээлэн буй 
орчинд учрах нөлөөг олж илрүүлэх, дэлхийн хэмжээний байгаль орчны 
доройтол, түүний үр нөлөө зэргийг судлан шинжлэх, түүхий эд материал, 
эрчим хүч хэмнэхийн ач холбогдол, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчныг 
хайрлан хамгаалах, хүний сайн сайхан амьдралын тэнцвэрт харьцааны 
талаар суралцдаг. 

Мөн тогтвортой хөгжлийг хангах бизнесийн үйл ажиллагаа, технологи, 
эдгээрийн хэрэглэгчдэд нөлөөлөх нөлөөлөл зэргийг судлах боломжийг 
олгодог. 

Энэтхэг улсын Ражастаны туршлага. Энэтхэгийн Ражастан муж нь 
байгалийн баялагаар хомс мужийн тоонд ордог. Иймээс энэ мужийн хувьд 
байгаль орчныг хайрлан хамгаалах явдал юу юунаас чухалд тооцогддог. 
Ражастан мужийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа 
байгальд ээлтэй буюу ногоон болгох, өртөг зардал бага байлгахад 
чиглүүлж байна. Үүний нэг тод жишээ нь боловсролын байгууллагууд 
үйл ажиллагаандаа ногоон менежментийг нэвтрүүлсэн туршлага юм. 
Гол зорилго нь залуу үеийнхэнд байгальд ээлтэй амьдарч, ажиллах 
ур чадвар, дадал, зуршил бий болгоход чиглэдэг. Тус мужийн дээд 
боловсрол олгодог коллежууд ногоон боломжийг судлан хэрэгжүүлэх 
туйлын зорилго, итгэл үнэмшилтэй байсан тул ногоон менежментийн 
санаачлагыг нэвтрэн хэрэгжүүлж чадсан гэж үздэг.

  
Зураг 9.9 Энэтхэг улсын Ражастан муж                  Зураг 9.10 Суриа Насакара дасгал хийж буй сурагчид
Эх сурвалж:Эх сурвалж:

http://www.rajasthandirect.com/guide/mapshttp://bigtime7.com/surya-namaskar-made-compulsory-in-48000-rajasthan-schools/
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Энэхүү санаачлагын хүрээнд эрчим хүчний хэрэглээний менежментээ 
сайжруулж, сургалтын төлөвлөгөөндөө тогтвортой ирээдүй, байгаль 
орчны хөтөлбөрийг оруулж, хог хаягдлын үр ашигтай менежментийг 
нэвтрүүлсэн. Мөн ногоон менежментийн сургалтыг явуулж эхэлсэн 
байна.  
Дасгал

Дасгалын зорилго: Өмнөх бүлгүүдэд судалсан Монгол Улсын ногоон 
хөгжлийн бодлого болон энэхүү бүлгийн эхэнд дурдсан дэлхийн зарим 
улс орны жишээн дээр тулгуурлан Монгол Улсын боловсролын салбараас 
улсынхаа ногоон хөгжилд оруулах хувь нэмрийн талаар тунгаан бодох, 
багаараа саналаа солилцон цаашдынхаа үйл ажиллагаанд юуг анхаарч 
ажиллах шаардлагатай байгаа талаар хэлэлцэж, хэрэгжиж болохуйц 
бодитой шийдэл гаргах зорилготой. 

Даалгавар: Сургалтанд оролцогч бүр дээр дурдсан тэргүүн туршлага, 
өөрийн мэдлэг, туршлагадаа тулгуурлан ногоон боловсролын чиглэлээр 
юу хийж  болох талаар 5 минутад багтаан тунгаан бодох ба дараах 
хүснэгтийг ашиглан наад зах нь  хийвэл зохих  3 ажлыг бичнэ. 

Үйл ажиллагааны жишээ
# Хийвэл зохих ажил Хийх ажил ямар үр дүн, үр 

нөлөөтэй байж болох вэ? 
1 3 Р систем нэвтрүүлэх
2
3
4
5

Бөглөсөн хүснэгтэн дээр нэрээ тавих албагүй. Бөглөж дуусаад 
хүснэгтээ доош нь харуулж тавина. 

Хүн тус бүр хүснэгтийг бөглөсний дараа сургалтанд оролцогч 4-5 
хүн нийлж нэг баг болон 4-5 хүснэгтэнд бичсэн асуудлаар хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Баг тус бүр хэлэлцүүлгийн асуудлаас 3-ыг сонгон дээрх 
хүснэгтэд оруулсан мэдээлэл болон хэлэлцүүлгийн үед хамгийн чухал 
гэж үзсэн ажлын талаар  5 минутанд багтаан танилцуулга хийнэ. 
Танилцуулгын эцэст асуулт тавьж, санал бодлоо солилцоно.
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