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НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (НҮБХХ), Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага (ХХААБ), 
Байгаль Орчны Хөтөлбөр (НҮББОХ)-ийн хамтарсан НҮБ-ын UN-REDD Хөтөлбөр хөгжиж 
буй орнуудыг REDD+ -д бэлтгэхэд нь туслахаар хэрэгжиж буй UN-REDD төслийн 
захиалгаар Эм Эм Си Жи (MMCG) ХХК суурь судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг олон улсын судалгааны ёс зүйн стандарт болох 
ESOMAR-ын код болон Маркетинг, олон нийтийн санаа бодол, нийгмийн судалгааны 
үйлчилгээний (ISO 20252:2012) стандартын дагуу Монгол Улсын аж ахуйн нэгжүүдийг 
төлөөлүүлэн нийслэл Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 4 аймагт 2016 оны 12 дугаар сард хийж 
гүйцэтгэсэн болно. 

Энд дурдагдаж судалгааны үр дүн нь уур амьсгалын өөрчлөлт, ойн нөхцөл байдал, UN-
REDD хөтөлбөрийн талаарх иргэдийн ойлголт, мэдлэг, хандлага, санал бодол дээр шууд 
үндэслэгдсэн гэдгийг анхаарна уу. 
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ӨМНӨХ ҮГ  
 

 

бүхий л улс орнууд агаар мандал дахь нүүрсхүчлийн давхар исэл, азотын хий зэрэг хүлэмжийн хийн 
хэмжээг бууруулахын тулд тодорхой үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулах олон улсын оролдлогын нэг хэсэг нь НҮБУАӨСК-д нэгдэн орсон улс орнууд 
REDD+ механизмаар дамжуулан хүлэмжийн хийг бууруулах, ойд нүүрстөрөгчийг хуримтлуулах, 
хадгалахын тулд бодлогын чиглэл, бодит урамшууллаар дамжуулан ойэн салбарт үйл ажиллагаа 
эрхлэн явуулахад хөгжиж буй орнуудыг хөхиүлэн дэмжих олон улсын механизм юм. Уг 
механизмийг UN-REDD хөтөлбөрөөс дамжуулан Монгол улсад нэвтрүүлж байна. Уг хөтөлбөр нь 3 
үе шаттайгаар тус, бүрт нь авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үйл ажиллагааг тодохойлсон байдаг.  

1-р үе шат: “Үндэсний стратеги юмуу, эсвэл үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, бодлого, арга хэмжээ, 
чадамжийг бий болгох”.  

2-р үе шат: “цаашид чадамжийг бий болгох, технологийг боловсруулах, үр дүнд суурилсан үйл 
ажиллагааг оролцуулсан үйл ажиллаганы төлөвлөгөө, үндэсний бодлого, арга хэмжээ, үндэсний 
стратегийг хэрэгжүүлэх”. 

3-р үе шат: “REDD+ хөтөлбөрийн бүх үйл ажиллагааг бүхэлд нь үр дүнд суурилсан Хэмжих, 
Тайлагнах, Баталгаажуулах үйл ажиллагаа болгон үнэлэх”.  

UN-REDD хөтөлбөр нь одоо 1-р үе шатандаа үйл ажиллагаа явагдаж байгаа бөгөөд энэ удаагийн 
суурь судалгаа нь уг хөтөлбөрийн талаарх иргэдийн мэдлэг ойлголтийг тодруулах зорилготой 
хийгдлээ.  

Судалгааны тайлангийн эхний бүлэгт судалгааны аргачлал, аргазүй, зохион байгуулалтийн үйл 
ажиллагааг дэлгэрэнгүй орууллаа.  

Тайлангийн хоёрдугаар бүлэгт суурь судалгааны ерөнхий үр дүнг тодруулан орууллаа. Үүнд: 
судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл болон Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний 
талаарх иргэдийн ойлголт, хандлага, мэдлэг, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
замын талаар иргэдийн санаа бодлыг тодорхойлсон.  

Хоёрдугаар бүлгийн гуравдугаар хэсэгт ойн нөхцөл байдал, ойн талаарх иргэдийн ерөнхий олйголт, 
мэдлэг, хандлагыг тодрууллаа. Тодруулбал, Монгол орны газар нутгийн ойн эзлэх хувь, ой модны 
ашиг тусын талаарх иргэдийн ойлголт, ой,ойн сангийн ашиг тусын талаарх, иргэдийн ойлголт, ойн 
хомсдол, доройтолын талаарх иргэдийн ойлголт, ой, ойн сангийн өнөөгийн нөхцөл байдалыг 
тодрууллаа.  

Хоёрдугаар бүлгийн дөрөвдүгээр хэсэгт Монгол орны UN-REDD хөтөлбөрийн талаарх нийт 
иргэдийн ойлголт, мэдлэгийн талаар тодруулж байгаа юм. Энэхүү судалгааны мэдээлэл 
цуглуулалтыг олон улсын судалгааны ёс зүйн стандарт болох  ESOMAR-ын код болон Маркетинг, 
олон нийтийн санаа бодол, нийгмийн судалгааны үйлчилгээний (ISO 20252:2012) стандартын дагуу 
Монгол Улсын нийт иргэдийг төлөөлүүлэн нийслэл Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг болон ойн бүсийн 
голлох 4 аймгийг хамран 2016 оны 12 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн болно. Гэхдээ тайланд 
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дурдагдаж буй судалгааны үр дүнгүүд нь уур, амьсгалын өөрчлөлт, ойн нөхцөл байдал,  UN-REDD 
хөтөлбөрийн талаарх иргэдийн ойлголт, мэдлэг, хандлага, санал бодол дээр шууд үндэслэгдсэн 
гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 
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ТОВЧ ҮР ДҮН 
 

Гол үр дүнгүүд Хувь 
Дэлгэрэнгүй үр дүнг дараах 

бүлгээс харна уу.  

Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний талаарх иргэдийн ойлголт, мэдлэг, хандлага 

Уур амьсгалын талаарх иргэдийн мэдлэг 27%  БҮЛЭГ 2.2.1 
Уур амьсгалын өөрчлөлт нь одооноос анхаарал хандуулах 
ёстой чухал асуудал 

47% БҮЛЭГ 2.2.1 

Дэлхийн хэмжээнд тулгамдаж буй амин чухал асуудал 43% БҮЛЭГ 2.2.1 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг мэдэж байгаа 
иргэдийн хувь 

57% БҮЛЭГ 2.2.2 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд гарч буй сөрөг нөлөөлөлөөс 
хамгийн их сөрөг илэрч буй зуны улиралд хэт халж, ган гачиг 
болж байгаа 

43% БҮЛЭГ 2.2.2 

Байгаль орчны хамгаалал, дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг нийтээрээ доогуур байна гэдэгтэй 
санал нийлж байгаа иргэд 

92% БҮЛЭГ 2.2.3 

Уур амьсгалын өөрчлөлт бол аюулын түвшинд хүрсэн гэдгийг 
мэдэж байгаа ч бид юу хийх, ямар арга хэмжээ авах талаар сайн 
мэдэхгүй байна гэдэгтэй санал нийлж байгаа иргэд 

86% БҮЛЭГ 2.2.3 

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Дэлхийн дулаарлыг бууруулахын 
тулд хүмүүс бид амьдралын хэв маягаа үндсээр нь өөрчлөх 
хэрэгтэй гэдэгтэй санал нийлж байгаа иргэд 

67% БҮЛЭГ 2.2.3 

Уур амьсгалын өөрчлөлт бол миний хэрээс хэтэрсэн зүйл. Би 
хичээлээ гээд юу ч өөрчлөгдөхгүй гэж үзэж байгаа иргэд  

44% 
БҮЛЭГ 2.2.3 

Одоохондоо байгаль орчны асуудлаас илүү чухал асуудал олон 
байна. Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт бол дараагийн 
асуудал гэдэгтэй санал нийлж байгаа иргэд 

29% 
БҮЛЭГ 2.2.3 

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь манай орны хувьд тийм ч анхаарал 
хандуулахуйц түвшинд очоогүй байна гэдэгтэй санал нийлж 
байгаа иргэд 

26% 
БҮЛЭГ 2.2.3 

Ой мод устгал нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий болгож байна 57% БҮЛЭГ 2.2.4 
Азоны давхаргын цоорол уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий 
болгож байна 

45% БҮЛЭГ 2.2.4 

Түлш шатахууны хэрэглээний өсөлт нь уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг бий болгож байна 

42% БҮЛЭГ 2.2.4 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд 
цэвэр усаа хэмнэх 

30% БҮЛЭГ 2.2.5 

Ойн нөхцөл байдал, ойн талаарх иргэдийн ойлголт, мэдлэг 

Монгол орны газар нутгийн 6-10% ойн мод бүрхэдэг гэж үзэж 
байгаа иргэд 

25% БҮЛЭГ 2.3.1 

Тоос шороог шингээж агаарын бохирдлыг багасгах, агаар 
мандалыг цэвэршүүлэх нь ой модны ашиг тустай тал  

79% БҮЛЭГ 2.3.2 

   
Тогтвортой усны нөөцийг бүрдүүлэх нь ой, ойн сангийн уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөөлд чухал хүчин зүйл 

93% БҮЛЭГ 2.3.3 

Мөнх цэвдэг хайлахаас сэргийлэх нь ой, ойн сангийн уур 
амьсглаын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөөнд чухал биш хүчин зүйл 

63% БҮЛЭГ 2.3.3 

Ойн хомсдол, доройтол нь ялгаатай ойлголт 66% БҮЛЭГ 2.3.4 
Ойн хомсдол Монгол орны хувьд элбэг байдаг 68% БҮЛЭГ 2.3.4 
Ойн доройтол Монгол орны хувьд элбэг байдаг 95% БҮЛЭГ 2.3.4 
Ойн хомсдол, доройтолын иргэдийн амьдралд үзүүлж байгаа 
сөрөг нөлөөлөл  

48% БҮЛЭГ 2.3.4 

Агаарын бохирдол нь Улаанбаатар хотын иргэдэд үзүүлж буй 
сөрөг нөлөө 

82% БҮЛЭГ 2.3.4 
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Усны хомсдол үүсч байгаа нь Хөдөө орон нутгийн иргэдэд 
үзүүлж буй сөрөг нөлөө 

68% БҮЛЭГ 2.3.4 

Монгол орны ой, ойн сангийн одоогийн нөхцөл байдал аюулд 
өртөж доройтсон байна 

74% БҮЛЭГ 2.3.5 

Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх нь ойн доройтлоос 
сэргийлэх арга зам 

69% БҮЛЭГ 2.3.5 

Хууль бус мод бэлтгэлтэй идэвхтэй тэмцэх нь ойн доройтлоос 
сэргийлэх арга зам 

59% БҮЛЭГ 2.3.5 

Сүүлийн 1-2 жилийн хугацаанд ойжуулалт,  мод тарих ажил 
хийгдсэн  

69% БҮЛЭГ 2.3.5 

Ойжуулалт, мод тарих ажил маш үр дүнтэй, ойн санг нэлээд 
нэмэгдүүлж байгаа 

30% БҮЛЭГ 2.3.5 

Монгол улсад ойн бодлого байгаа сайн хэрэгждэг 4% БҮЛЭГ 2.3.5 
Монгол улсад ойг хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжилт 
хангалттай байгаа  

8% БҮЛЭГ 2.3.5 

Ойн нөхцөл байдал, ойн талаарх иргэдийн ойлголт, мэдлэг 

Монгол орны UN-REDD хөтөлбөрийн талаар мэддэг иргэд 11% БҮЛЭГ 2.4.1 
Монгол орны UN-REDD хөтөлбөрийн талаар маш сайн мэддэг 
иргэд 

2% БҮЛЭГ 2.4.1 

Монгол орны UN-REDD хөтөлбөр нь ойн хомсдолоос үүдэлтэй 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах хөтөлбөр гэж үзэж байгаа 
иргэд 

33% БҮЛЭГ 2.4.1 

Монгол орны UN-REDD хөтөлбөрийн талаар ТВ-ээр сонсож 
байсан иргэд 

43% БҮЛЭГ 2.4.1 

Цаашид Монгол орны UN-REDD хөтөлбөрийн талаар 
мэдээллийг сонин, сэтгүүлээс авахийг хүсч байгаа иргэд 

40% БҮЛЭГ 2.4.1 

UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол орны ойн хомсдол, доройтлоос 
урьдчилан сэргийлснээр уур амьсгалын өөрчлөлт болон 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад үр өгөөжөө өгнө 

34% БҮЛЭГ 2.4.1 
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БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ АРГАЧЛАЛ, АРГАЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Энэхүү судалгаа нь Дэлхийн нийтийн тулгамдсан асуудлын нэг болох уур амьсгалын өөрчлөлт, ойн 
нөхцөл байдал, ойн хомсдол, доройтол зэрэг асуудал болон “UN-REDD” Үндэсний Хөтөлбөрийн  
талаарх олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, хандлагыг тодруулах үндсэн  зорилготой.  

Дээр дурдсан зорилгын хүрээнд тоон судалгаа зохион байгуулсан бөгөөд батлагдсан асуулгын дагуу  
санамсаргүй түүврийн аргаар 9 дүүргийн 40 хороонд амьдарч буй иргэдээс  мэдээлэл цуглуулж, 
мэдээллийг боловсруулсан. Мэдээлэл цуглуулалтыг таблет ашиглан нүүр тулсан ярилцлагын аргаар 
зохион байгууллаа. Хөдөө орон нутгийн төлөөллийг хамруулсан судалгааг мэргэжлийн судалгааны 
программ ашиглан телефон утсаар авсан. 
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1.1 Судалгааны түүврийн дизайн  

Түүврийн хамрах хүрээ: Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 4 аймаг хамрагдсан 
Монгол Улсын газар нутгийн ойн сангийн талбайн хэмжээг харгалзан Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ 
болон Хэнтий гэсэн 4 аймгийг сонгон судалгаанд хамрууллаа.  

 Хөдөө орон нутгийн хамрах хүрээг сонгохдоо Монгол Улсын ойн сан 2016 оны тайланд 
суурилан ойн сангийн талбайн хэмжээг үндэслэн сонгосон.  

 Түүврийн тоог тухайн сонгогдсон дүүрэг сумын нийт өрхийн тоонд үндэслэн Нейманы 
хуваарилалтын аргыг ашиглан хамруулсан.  

Нийт түүврийн хэмжээ: 403 энгийн иргэн, 30 мэргэжилтэн 
 

 
Хүснэгт 1: Түүвэрт хамрагдсан аймаг дүүрэг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зураг 1: Судалгаанд хамрагдсан аймаг, дүүрэг  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байршил Түүврийн тоо 
Улаанбаатар хот 333 

Хөвсгөл 33 

Булган 19 
Сэлэнгэ 23 

Хэнтий 25 
Нийт 403 

Улаанбаатар хот 
9 дүүрэг  
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1.2 Судалгааны арга арагчлал 

Судалгааны арга арагчлал: Хөдөө орон нутгийн иргэдийн төлөөллийг хамруулсан судалгааг 

мэргэжлийн судалгааны программ ашиглан телефон утсаар (CATI) авсан.  

Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн төлөөллийг хамруулсан судалгааг нүүр тулсан ярилцлагын аргаар 

таблет ашиглан (CAРI) хийж гүйцэтгэлээ.  

 Улаанбаатар хотын хувьд судалгаанд хамрагдах иргэдийг сонгохдоо санамсаргүй түүврийн 
арга ашигласан бөгөөд гэр хороолол, орон сууцны хорооллоор ангилан түүвэрт хамрууллаа.  

 Судалгаанд Улаанбаатар хотоос нийт 301 иргэн хамрагдсанаас 120 нь орон сууцанд, 181 нь 
гэр хороололд амьдардаг иргэд байв. 

 Улаанбаатар хотод байгаль орчин хамгаалал, ойжуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг ТББ, ААНБ, ОУБ-ын төлөөлөл 30 мэргэжилтэнг хамрууллаа. 

Улаанбаатар хотын түүврийн хамрах хүрээг Google.maps веб хуудас ашиглаж гаргасан. 

 Хөдөө орон нутгийн хувьд утасны дугаарын сангаас судалгааны түүвэрлэлийн тусгай 
программаар энгийн санамсаргүй түүврийн аргаар судалгаанд оролцогчдыг сонгосон 
болно. 

Нэг удаагийн ярилцлагын үргэлжилсэн дундаж хугацаа: 25 минут 

 

Хүснэгт 2: Түүвэрт хамрагдсан дүүрэг, дүүрэг тус бүрээс судалгаанд хамрагдсан нэгжийн тоо 

№ Дүүрэг 
Судалгаа авах өрхийн тоо 

Нийт түүвэр Орон сууц Гэр хороолол 

1 Баянзүрх 54 22 32 
2 Сонгинохайрхан 50 20 30 
3 Баянгол 40 16 24 

4 Чингэлтэй 33 13 20 
5 Хан-Уул 34 14 20 
6 Сүхбаатар 32 13 19 

7 Налайх 21 8 13 
8 Багануур 20 8 12 
9 Багахангай 17 7 10 
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Зураг 2. Судалгаанд ашигласан GOOGLE.MAP ашигласан зураг 

 
 

Судалгаанд нийт 30 мэргэжилтэн оролцсны 4 нь олон улсын байгууллага (ОУБ)-ын, 6 нь 
төрийн байгууллагын, 14 нь Төрийн бус байгууллага (ТББ)-ын , 6 нь аж ахуйн нэгж (ААН)-
ийн төлөөлөл байв. (Судалгаанд хамрагдсан ААНБ, ТББ, ОУБ-ын мэдээллийг Хавсрал 1-ээс 
үзнэ үү.) 
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1.3 Мэдээлэл цуглуулах ажиллагаа болон мэдээлэл цуглуулалтын чанарын хяналт 

Энэхүү судалгааны мэдээлэл цуглуулалтад нийслэл Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг  болон 4 аймгийн 
нийт 433 нэгжийг хамруулан амжилттай гүйцэтгэсэн. Улаанбаатар хотын мэдээлэл цуглуулалт 
2016-оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 13-ны өдөр хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд нийт 
303 иргэн, 30 мэргэжилтэнгүүдийг судалгаанд хамруулсан байна. Орон нутгийн мэдээлэл 
цуглуулалт 12 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 12-р сарын 11-ний өдөр хүртэлх хугацаанд үргэлжилсэн 
бөгөөд түүвэрт сонгогдсон 4 аймгийн 4 сумын нийт 100 иргэнийг судалгаанд хамруулсан. 

 

Зураг 3: Мэдээлэл цуглуулах ажиллагааны чанарын хяналтын үе шат 

 

 

Чанарын хяналтыг 30% ярилцлагын аудио бичлэгийг сонсох, 80% судалгаанд оролцогчтой эргэж 
холбогдох, 20% талбарт хяналт хийх байдлаар зохион байгуулсан. 

 Мөн судалгааны тайланд дээр дурдсан мэдээлэл цуглуулалтын үр днүгээс гадна 
дараахь 2 төрлийн мэдээллийг нэмж оруулсан орууллаа. Үүнд:  

 - Мэргэжлийн сургуулиудын 55 оюутнаас авсан мэдээлэл 

 - “Монгол Улсын ногоон зээлийн зах зээлийн судалгаа-2016”1-ны үр дүнгээс ААНБ-
уудын уур амьсгалын өөрчлөлтөд хандах хандлагатай холбогдох мэдээллээс тайланд 
оруулав.  

 

 

 

                                            
1 Монгол Улсын ногоон зээлийн зах зээлийн судалгаа-2016, MMCG ХХК 

Багийн ахлагч судалгааны асуулгыг бөглөсөн байдал болон логик алдааг шалгах.

Ярилцлагыг аудио бичлэгтэй тулгаж шалгах.

Логик болон бөглөлтийн алдааг тэмдэглэсэн асуулгуудыг судалгаанд оролцогчтой
эргэж утсаар холбогдох байдлаар шалгах.

Багийн ахлагчид 3 өдрийн турш мэдээлэл цуглуулагчидтай хамт талбарт хяналтаар
ажилласан.

1 

2 

3 

4 
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Өгөгдөл оруулах, боловсруулах ажиллагаа  

Мэдээлэл цуглуулалтыг CAPI (Computer-assisted personal interview) буюу таблет дээр АНУ-ын 
Тооллогын товчооноос гаргасан CSPro-6.03 программ дээр хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд уг программын 
“Batch edit” модулийг ашиглан шивэлтийн алдааг шалгаж алдаагүй мэдээллийн санг үүсгэсэн болно. 
Судалгааны мэдээллийг IMB SPSS-20.0 программ ашиглан боловсруулсан. 
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БҮЛЭГ 2. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

2.1 ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

2.1.1 Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл 

Судалгаанд оролцогчдын гуравны хоёр нь Улаанбаатар хотод, үлдсэн хэсэг нь орон нутгийн иргэд 
байсан. Судалгаанд оролцогчдын нас болон хүйсийн бүтцийг Монгол Улсын Үндэсний 
статистикийн хорооноос гаргасан тоон мэдээлэлд үндэслэн гаргаж, түүний дагуу судалгаанд 
хамруулсан.  

Зураг 4: Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл байршлаар 

 

Өөрөөр хэлбэл тухайн насны бүлгийн хүн амын тоо Монгол Улсын нийт хүн амын хэдэн хувийг 
эзэлдэг, тэр хэмжээгээр нь судалгаанд оролцогчдыг сонгосон болно. Хүйсийн суваг болон насны 
бүлгээр харвал 25-44 насны эмэгтэйчүүд 26% эзэлж байна.   

Зураг 5: Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл насны бүлгээр болон хүйсийн сувгаар 
 

 

Судалгаанд оролцогчдыг 
амьдардаг сууцны төрлөөр 
нь авч үзвэл 38% нь орон 
сууцанд, 36%  нь сууцны 
тусдаа байшин буюу хашаа 
байшинд амьдардаг бол 
23% нь Монгол гэрт 
амьдардаг байна.   
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Зураг 6. Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл сууцны төрлөөр 

 

Судалгаанд оролцогчдын 10 хүн тутмын 5 нь дээд боловсролтой 4 нь бүрэн дунд боловсрол 
эзэмшсэн байгаа бол үлдсэн 1 нь бага болон суурь боловсрол эзэмшсэн байна. Ажил эрхлэлтийн 
хувьд нийт судалгаанд оролцогчдын 25% нь хувиараа бизнес эрхлэгч, 20% нь хувийн байгууллагад 
ажилтан, 16% нь Төрийн албан хаагч, 6% нь Төрийн бус байгууллагын ажилтан, 1% нь ОУБ 
ажилтан, үлдсэн 32% нь бусад салбар болон МАА эрхлэгч, оюутан байна.  

 

Зураг 7. Судалгаанд оролцогчдын бүтэц, ажил эрхлэлтийн байдлаар 
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2.2 МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ ТАЛААРХ 
ИРГЭДИЙН ОЙЛГОЛТ, МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГА 

 
2.2.1 Уур амьсгалын талаарх иргэдийн ойлголт 

 

Судалгаанд оролцогчдын 25% нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар мэдэхгүй, 27% нь сайн мэднэ 
гэсэн бол үлдсэн 48% нь дунд зэрэг мэднэ гэжээ.  

Зураг 8. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх иргэдийн мэдлэг 

 

 

  

Иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэгийг насны бүлгээр харвал 55-64 насныханы 
41% нь сайн мэднэ гэсэн байхад, харин 18-24 насны залуучуудын 12% нь л сайн мэднэ гэж 
хариулжээ.  
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Зураг 9. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх иргэдийн мэдлэг насны бүлгээр 

 

Улаанбаатар хотын иргэдийн 25% нь, хөдөө орон нутгийн иргэдийн 18% нь уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн талаар нэлээд болон маш сайн мэднэ гэсэн бол мэргэжилтнүүдийн хувьд нийтдээ 74% 
нь буюу ¾ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар сайн мэддэг аж. Нийт дүнгээр судалгаанд 
оролцогчдын 75% нь уг асуудлын талаар өөрсдийгөө дунд зэрэг болон түүнээс илүү мэдлэгтэй гэж 
дүгнэж байна. 

Зураг 10. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх иргэдийн мэдлэг байршилаар болон судалгаанд оролцогчдын 
төрлөөр 

 

 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудалд хандах иргэдийн хандлагыг тодруулахад “Уур амьсгалын 
өөрчлөлт бол одооноос анхаарал хандуулах ёстой чухал асуудал” гэдэгтэй 10 хүн тутмын 5 нь, 
“Дэлхийн хэмжээнд тулгамдаж буй амин чухал асуудал” гэдэгтэй 10 хүн тутмын 4 нь санал нийлж 
байгаа нь иргэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар ерөнхийдөө зөв хандлагатай байгааг илэрхийлж 
байна. 
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Зураг 11. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх иргэдийн мэдлэг,  хандлага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэргэжлийн сургуулийн 10 оюутан тутмын 3 нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар хангалттай 
мэднэ гэжээ.  

 

Зураг 12. Мэргэжлийн сургуулийн оюутнуудын уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг 

 

Монгол Улсын ААН-үүдийн ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал, албаны дарга зэрэг удирдах 
түвшний албан тушаалтнуудын хувьд “Уур амьсгалын өөрчлөлт бол дэлхийн хэмжээнд тулгамдсан 
асуудал” гэдэгтэй 60 орчим хувь нь санал нийлж байгаа нь энгийн иргэдээс даруй 20 орчим хувиар 
өндөр харагдаж байна. 
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Зураг 13. ААН байгууллагуудын  уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг2 

 

  

                                            
2 Монгол Улсын ногоон зээлийн зах зээлийн судалгаа-2016, MMCG ХХК 
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2.2.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөл 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 57% нь уур амьсгалын өөрчлөлт тэдний амьдралд маш их болон 
нэлээд сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа бол амьдарч буй байршлаас хамааран уг үр дүн 
ялгаатай харагдаж байна. Тухайлбал, уур амьсгалын өөрчлөлт амьдралд маш их сөргөөр нөлөөлж 
байна гэж Улаанбаатар хотын иргэдийн 31% нь үзэж байгаа бол хөдөө орон нутгийн иргэдийн хувьд 
үүнээс даруй 20 пунктээр доогуур 11% нь ийм хандлагатай байна.  

Зураг 14. ААН байгууллагуудын уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг 

 

 

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь иргэдийн амьдралд хэрхэн ямар байдлаар сөргөөр нөлөөлж байгааг 
тодруулахад “Зуны улиралд хэт халж, ган гачиг болох, нуур ширгэх, өвлийн улиралд хур их орох, 
зуд болох” зэргийг иргэдийн 1/3-ээс илүү нь дурджээ. 

Хүснэгт 3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөл байршлаар 

 Сөрөг нөлөөлөл 
Улаанбаатар хот 

Хөдөө, орон 
нутаг 

Нийт 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 
Зуны улиралд хэт их бороо, хур орж үер болох 66 22% 32 32% 98 24% 
Зуны улиралд хэт халж, ган гачиг болох 112 37% 63 62% 175 43% 
Өвлийн улиралд хур тунадас ихээр орж зуд болох 84 28% 52 51% 136 34% 
Өвлийн улиралд цасгүй хуурай зуд болох 41 14% 17 17% 58 14% 
Намар, хаврын улирал урт болох 80 26% 41 41% 121 30% 
Өвөл, зуны улирал урт болох 34 11% 30 30% 64 16% 
Агаарын хэм хэт хүйтрэх /4 улиралд/ 73 24% 41 41% 114 28% 
Агаарын хэм хэт халах /4 улиралд/ 52 17% 54 53% 106 26% 
Шавьж хэт олширох, нүүдэл ихсэх 55 18% 39 39% 94 23% 
Нуур ширгэх 88 29% 46 46% 134 33% 
Бэлчээрийн доройтол үүсэх 100 33% 30 30% 130 32% 
Ургац алдах 45 15% 29 29% 74 18% 
Цаг уурын гэнэтийн өөрчлөлтөөс болж хүндрэл үүсэх 76 25% 28 28% 104 26% 
Байгалийн бусад давагдашгүй хүчин зүйлсийн давтамж нэмэгдэх 26 9% 17 17% 43 11% 

              Давхардсан тоогоор 
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Мэргэжлийн ангийн оюутнууд “уур амьсгалын өөрчлөлт танд хэр ойр нөлөө үзүүлж байгааг 
тодорхойлно уу” гэсэн асуултанд 38% нь дунд зэрэг нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа бол 31% нь 
хангалттай нөлөөлж байна гэж үзжээ. Харин үлдсэн 29% нь хангалттай нөлөөлөхгүй байна гэж үзэж 
байна.  

Зураг 15. Уур амьсгалы өөрчлөлтийн талаарх мэргэжлийн ангийн оюутнуудын үнэлгээ 

 

 

 

 

 

 

 

Мэргэжлийн ангийн оюутнуудын 31% нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн доройтлын нөлөөлөл бага 
байна гэдэгтэй санал нийлж байгаа бол уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн доройтол огт нөлөөлөхгүй 
байна гэдэгтэй 62% нь санал нийлэхгүй байна. Ойн хомсдол уур амьсгалын өөрчлөлтөд сөргөөр 
нөлөөлж байна гэдэгтэй 60% нь санал нийлж байгаа бол уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн хомсдлын 
нөлөөлөл бага байна гэдэгтэй 51% нь санал нийлэхгүй байна. Харин уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн 
хомсдол огт нөлөөлөхгүй байна гэдэгтэй 55% нь санал нийлж байна.  

 

Хүснэгт 4. Уур амьсгалын өөрчлөлт нөлөөллийг мэргэжлийн ангийн оюутнуудын дүгнэлт 

 Нөлөөлөл Тийм Үгүй Хариулахгүй Мэдэхгүй 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн доройтлын нөлөөлөл бага байна 31% 36% 31% 2% 
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн доройтол огт нөлөөлөхгүй байна 2% 62% 35% 2% 
Ойн хомсдол уур амьсгалын өөрчлөлтөд сөргөөр нөлөөлж байна 60% 15% 24% 2% 
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн хомсдлын нөлөөлөл бага байна 13% 51% 35% 2% 
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн хомсдол огт нөлөөлөхгүй байна 9% 55% 35% 2% 

 

2.2.3 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хандах хандлага 

Судалгаанд оролцогчдын 10 хүн тутмын 9 нь “Байгаль орчны хамгаалал, дэлхийн дулаарал, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг нийтээрээ доогуур байна” гэдэгтэй бүрэн санал нийлж 
байгаа нь үнэхээр энэ талын мэдлэг өөрсдийнх нь хувьд тааруу байгааг илэрхийлж байна. Мөн 
мэдлэг доогуур байгаагаас гадна “Юу хийх, ямар арга хэмжээ авах талаар сайн мэдэхгүй” байна 
хэмээн 80 гаруй хувь нь үзэж байна.“Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлыг бууруулахын тулд 
хүмүүс бид амьдралын хэв маягаа үндсээр нь өөрчлөх хэрэгтэй” гэдэгтэй 67% нь буюу иргэдийн 2/3 
нь санал нэг байгаа нь сайшаалтай юм. 

16

38

13

31

2

Бага зэрэг нөлөөлж байна

Дунд зэрэг нөлөөлж байна

Хангалттай бус нөлөөлж байна

Хангалттай нөлөөлж байна

Мэдэхгүй
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“Уур амьсгалын өөрчлөлт бол миний хэрээс хэтэрсэн зүйл. Би хичээлээ гээд юу ч өөрчлөгдөхгүй” 
гэдэгтэй 44% нь, “Одоогоор байгаль орчны асуудлуудаас илүү чухал асуудал олон байна” гэдэгтэй 
иргэдийн 29% нь, “Манай орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлт нь анхаарал хандуулахуйц түвшинд 
очоогүй байна” гэдэгтэй 26% нь санал нийлж байгаа нь анхаарахаар үр дүн харагдаж байна. 

Хүснэгт 5. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хандах хандлага иргэд болон мэргэжилтнээр 

 Хандлага 

Иргэд % Мэргэжилтэн % 

Санал 
нийлж 
байна 

Санал нийлэх 
ч биш, 

нийлэхгүй ч 
биш байна 

Санал 
нийлэхгүй 

байна 

Мэдэх
гүй 

 

Санал 
нийлж 
байна 

Санал нийлэх 
ч биш, 

нийлэхгүй ч 
биш байна 

Санал 
нийлэхгүй 

байна 

Мэдэх
гүй 

 

Эерэг хандлага 

Q6.1.Уур амьсгалын өөрчлөлт бол аюулын 
түвшинд хүрсэн гэдгийг мэдэж байгаа ч бид 
юу хийх, ямар арга хэмжээ авах талаар сайн 
мэдэхгүй байна гэдэгтэй хэр санал нийлж 
байна вэ? 

86 4 6 3 73 7 20 0 

Q6.4.Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Дэлхийн 
дулаарлыг бууруулахын тулд хүмүүс бид 
амьдралын хэв маягаа үндсээр нь өөрчлөх 
хэрэгтэй гэдэгтэй хэр санал нийлж байна вэ? 

67 11 19 2 60 17 17 7 

Q6.6.Байгаль орчны хамгаалал, дэлхийн 
дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
талаарх мэдлэг нийтээрээ доогуур байна 
гэдэгтэй хэр санал нийлж байна вэ? 

92 4 4 0 87 10 0 3 

Сөрөг хандлага 

Q6.2.Уур амьсгалын өөрчлөлт бол миний 
хэрээс хэтэрсэн зүйл. Би хичээлээ гээд юу ч 
өөрчлөгдөхгүй гэдэгтэй хэр санал нийлж 
байна вэ? 

44 7 47 2 33 3 63 0 

Q6.3.Одоохондоо байгаль орчны асуудлаас 
илүү чухал асуудал олон байна. Байгаль 
орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт бол 
дараагийн асуудал гэдэгтэй хэр санал 
нийлж байна вэ? 

29 6 63 1 20 3 77 0 

Q6.5.Уур амьсгалын өөрчлөлт нь манай 
орны хувьд тийм ч анхаарал хандуулахуйц 
түвшинд очоогүй байна гэдэгтэй хэр санал 
нийлж байна вэ? 

26 5 68 0 10 7 83 0 

 

Харин мэргэжилтнүүд“Уур амьсгалын өөрчлөлт бол миний хэрээс хэтэрсэн зүйл. Би хичээлээ гээд 
юу ч өөрчлөгдөхгүй” гэдэгтэй 63% нь санал нийлэхгүй байна.  

Боловсролын түвшингээр авч үзвэл бага боловсролтой иргэдийн 73% нь уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эсрэг өөрийн зүгээс хичээлээ гээд юу ч өөрчлөгдөхгүй гэдэгтэй санал нийлж байгаа 
бол дээд боловсролтой иргэдийн 35% нь үүнтэй санал нийлж байна.  

Насны бүлгээр нь харвал “уур амьсгалын өөрчлөлт бол миний хэрээс хэтэрсэн зүйл” гэдэгтэй 65-
аас дээш насны иргэдийн 10 хүн тутмын 6 нь санал нийлж байхад 18-24 насны залуучуудын 4 нь 
санал нийлж байна гэжээ.  
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Хүснэгт 6. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хандах хандлага байршил, боловсрол, насны бүлгээр 

Хандлага 
Q6.2.Уур амьсгалын өөрчлөлт бол миний хэрээс хэтэрсэн зүйл. Би хичээлээ гээд юу ч 

өөрчлөгдөхгүй гэдэгтэй хэр санал нийлж байна вэ? 

Ерөнхий Ангилал Байршил % Боловсрол % Насны бүлэг % 

Дэд ангилал Хот 
Хөдөө 
орон 
нутаг 

Дээд 
Бүрэн 
дунд 

Суурь Бага 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Сөрөг хандлага 

Санал нийлж байна 40 53 35 48 53 73 38 37 38 48 51 63 

Санал нийлэх ч 
биш, нийлэхгүй ч 
биш байна 

7 7 7 7 3 18 13 9 5 3 6 3 

Санал нийлэхгүй 
байна 

51 41 58 42 44 9 48 52 55 49 42 34 

Хэлж мэдэхгүй 
байна 

2 0 1 3 0 0 1 1 2 1 2 0 

 

Иргэд нийтээрээ уур амьсгалын өөрчлөлт бол аюулын түвшинд хүрсэн гэдгийг мэдэж байгаа ч тэд 
юу хийх, ямар арга хэмжээ авах талаар мэдлэг доогуур байгаа гэдэгтэй бүрэн санал нийлж байгааг 
доор хүснэгтийн үр дүнгээс харж болохоор байна.   

Хүснэгт 7. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хандах хандлага байршил, насны бүлгээр 

Хандлага 
Q6.1.Уур амьсгалын өөрчлөлт бол аюулын түвшинд хүрсэн гэдгийг мэдэж байгаа ч 
бид юу хийх, ямар арга хэмжээ авах талаар сайн мэдэхгүй байна гэдэгтэй хэр санал 

нийлж байна вэ? 
Ерөнхий Ангилал Байршил % Насны бүлэг % 

Дэд ангилал Хот 
Хөдөө орон 

нутаг 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Эерэг хандлага 

Санал нийлж байна 85 87 86 75 90 84 83 79 
Санал нийлэх ч биш, 
нийлэхгүй ч биш байна 

5 1 8 3 3 3 6 5 

Санал нийлэхгүй байна 7 8 6 8 6 9 8 8 
Хэлж мэдэхгүй байна 2 4 0 3 0 5 4 8 

Одоохондоо байгаль орчны асуудлаас илүү чухал асуудал олон байна. Байгаль орчин, уур 
амьсгалын өөрчлөлт бол дараагийн асуудал гэдэгтэй 10 хүн тутмын 7 нь санал нийлэхгүй байгаа нь 
таатай үр дүн байна.  

Хүснэгт 8. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хандах хандлага байршил,  насны бүлгээр 

Хандлага 
Q6.3.Одоохондоо байгаль орчны асуудлаас илүү чухал асуудал олон байна. 

Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт бол дараагийн асуудал гэдэгтэй хэр санал 
нийлж байна вэ? 

Ерөнхий Ангилал Байршил % Насны бүлэг % 

Дэд ангилал Хот 
Хөдөө орон 

нутаг 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Сөрөг хандлага 

Санал нийлж байна 29 28 25 27 30 29 32 32 
Санал нийлэх ч биш, 
нийлэхгүй ч биш байна 

7 4 15 8 4 3 2 0 

Санал нийлэхгүй байна 63 66 59 61 65 68 66 68 
Хэлж мэдэхгүй байна 1 2 0 4 1 1 0 0 
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Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Дэлхийн дулаарлыг бууруулахын тулд хүмүүс өөрсдийн амьдралын хэв 
маягаа үндсээр нь өөрчлөх хэрэгтэй гэдэгтэй Улаанбаатар хотын 10 хүн тутмын 7 нь санал нийлж 
байхад Хөдөө орон нутгийн иргэдийн 6 нь санал нийлж байна. Насны бүлгээр авч үзвэл 55-64 
насныханы 10 хүн тутмын 8 нь үүнтэй санал нийлж байна гэжээ.  

Хүснэгт 9. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хандах хандлага байршил,  насны бүлгээр 

Хандлага 
Q6.4.Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Дэлхийн дулаарлыг бууруулахын тулд хүмүүс 

бид амьдралын хэв маягаа үндсээр нь өөрчлөх хэрэгтэй гэдэгтэй хэр санал нийлж 
байна вэ? 

Ерөнхий Ангилал Байршил % Насны бүлэг % 

Дэд ангилал Хот 
Хөдөө орон 

нутаг 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Эерэг хандлага 

Санал нийлж байна 68 60 63 67 57 71 79 63 
Санал нийлэх ч биш, 
нийлэхгүй ч биш байна 

12 12 14 11 17 9 6 11 

Санал нийлэхгүй байна 17 26 17 21 22 19 13 21 
Хэлж мэдэхгүй байна 3 2 6 0 4 1 2 5 

 

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь манай орны хувьд тийм ч анхаарал хандуулахуйц түвшинд очоогүй 
байна гэж Улаанбаатар хотын иргэдийн 22% нь санал нийлж байхад хөдөө орон нутгийн иргэдийн 
36% нь санал нийлж байна.  

Хүснэгт 10. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хандах хандлага байршил,  насны бүлгээр 

Хандлага 
Q6.5.Уур амьсгалын өөрчлөлт нь манай орны хувьд тийм ч анхаарал 

хандуулахуйц түвшинд очоогүй байна гэдэгтэй хэр санал нийлж байна вэ? 
Ерөнхий Ангилал Байршил % Насны бүлэг % 

Дэд ангилал Хот 
Хөдөө орон 

нутаг 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Сөрөг хандлага 

Санал нийлж байна 22 36 27 28 20 24 26 29 
Санал нийлэх ч биш, 
нийлэхгүй ч биш байна 

4 7 8 6 6 3 2 0 

Санал нийлэхгүй байна 73 57 65 65 73 73 72 71 
Хэлж мэдэхгүй байна 1 0 0 1 0 1 0 0 

Байгаль орчны хамгаалал, дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг нийтээрээ 
доогуур байна гэдэгтэй нийт иргэдийн 10 хүн тутмын 9 нь санал нийлж байна.  

Хүснэгт 11. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хандах хандлага байршил, насны бүлгээр 

Хандлага 
Q6.6.Байгаль орчны хамгаалал, дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

талаарх мэдлэг нийтээрээ доогуур байна гэдэгтэй хэр санал нийлж байна вэ? 
Ерөнхий Ангилал Байршил % Насны бүлэг % 

Дэд ангилал Хот 
Хөдөө орон 

нутаг 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Эерэг хандлага 

Санал нийлж байна 91 93 87 92 94 91 91 95 
Санал нийлэх ч биш, 
нийлэхгүй ч биш байна 

5 4 8 2 5 3 4 5 

Санал нийлэхгүй байна 4 3 4 5 1 4 6 0 
Хэлж мэдэхгүй байна 1 0 0 1 0 3 0 0 
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2.2.4 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий болгож буй хүчин зүйлс 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн их сөргөөр нөлөөлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий болгож 
буй нь ой мод устгал гэж иргэдийн 57% нь, үүний дараа “Азоны давхаргын цоорол” гэж иргэдийн 
45% нь, түлш шатахууны хэрэглээний өсөлт гэж 42% нь  хариулсан нь тус тус өндөр хувь эзэлж 
байна. 

Зураг 16. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий болгож буй хүчин зүйлс Иргэдээр 

 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн их сөрөг нөлөөлж байгаа нь “Ой мод устгал” 57% гэж иргэд 
үзэж байгаа бол мэргэжилтнүүдийн 53% нь ингэж үзэж байна.  
 
Дараагийн сөрөг нөлөөллийг “Азоны давхаргын цоорол” гэж иргэдийн 45% нь үзэж байгаа бол 
мэргэжилтнүүдийн 47% нь “Нүүрс хүчлийн давхар ислийн агууламж агаарт нэмэгдэх” хоёрдахь гол 
сөрөг нөлөөлөл гэж үзэж байна.  
 
Иргэдийн 13% нь “Мөнх цэвдэг, мөсөн туйл хайлах” гэж үзэж байхад мэргэжилтнүүдийн хувьд уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд мөнх цэвдэгийн хайлалт сөрөг нөлөөтэй гэж үзэж байгаа хувь 20 пунктээр 
илүү байна.  
 

 
 

 

 

 

 

Мөнх цэвдэг, 
мөсөн туйл 

хайлах 
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Зураг 17. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий болгож буй хүчин зүйлс Мэргэжилтнүүд 
 

 
 
“Түлш шатахууны хэрэглээний өсөлт” уур амьсгалын өөрчлөлтөд 42%-иар нөлөөлж байна иргэд 
үзэж байгаа бол мэргэжилтнүүдийн 17% нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд түлш шатахууны 
хэрэглээний өсөлт нөлөөлж байна гэж үзжээ.  
 

2.2.5 Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлж болох талаар иргэдээс нээлттэй байдлаар 
саналыг нь сонсоход 29% нь ногоон байгууламж барих хэрэгтэй, 24% нь цэвэр усаа хэмнэх хэрэгтэй, 
мөн 24% нь ой модоо хамгаалах, нөхөн сэргээх, мод тарих хэрэгтэй гэж үзэж байна. 

Харин мэргэжилтнүүд иргэдэд уур амьсгалын талаарх мэдээлэл өгч, тэдний хандлага дадлыг 
өөрчлөх нь уур амьсгалын өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх арга замуудаас хамгийн түрүүнд хийх 
ажил гэж үзэж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс сэргийлэх дараагийн дугаарт дурдсан арга зам 
бол ой мод хамгаалах, нөхөн сэргээх мод тарих болон цэвэр усаа хэмнэх хэрэгтэй гэжээ. Иргэд болон 
мэргэжилтнүүдийн хариулсан үр дүнг харьцуулан харвал мэргэжилтнүүд хот тохижилт дахин 
төлөвлөлт хийх, хог хаягдал багасгах тал дээр ач холбогдол өгөхгүй байгаа бөгөөд харин Төрийн 
бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх болон эко бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам гэж үзэж байна. /Дэлгэрэнгүй үр дүнг дараах 
хүснэгтээс харна уу./ 

 
 

 

 

Мөнх цэвдэг, 
мөсөн туйл 

хайлах 
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Хүснэгт 12. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам 

Арга зам Иргэд Арга зам Мэргэжилтэн 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Цэвэр усаа 
хэмнэх 

30% 20% 

Ой мод хамгаалах, 
нөхөн сэргээх, мод 

тарих 

24% 23% 

11% 3% Сайн мэдэхгүй 
байна 

Дахин 
төлөвлөлт 

хийх 

10% 7% 

Сэргээгдэх 
эрчим хүчийг 

ашиглах 

4% 13% 

Ногоон 
байгууламж 

барих 

19% 10% 

Иргэдэд 
мэдээлэл 

өгөх 

11% 50% 

Хог хаягдал 
багасгах 

8% 7% 

Цэвэр усаа 
хэмнэх 

Ой мод хамгаалах, 
нөхөн сэргээх, мод 

тарих 

Ногоон 
байгууламж 

барих 

Сайн мэдэхгүй 
байна 

Иргэдэд 
мэдээлэл 

өгөх 

Сэргээгдэх 
эрчим хүчийг 

ашиглах 

Төрийн бодлого 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

Эко бүтээгдэхүүн 
хэрэглэх 
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2.2.6 Бүлгийн товч дүгнэлт 

 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар нийт иргэдийн 1/3 нь нэлээд болон маш сайн мэднэ гэсэн байна. 
Харин  мэргэжилтнүүдийн ¾ нь уур амьсгалын талаар сайн мэддэг гэжээ. Нийт иргэдийн 25% нь уг 
асуудлын талаар өөрсдийгөө бараг мэдэхгүй болон огт мэдэхгүй гэж дүгнэж байна. 

Нийт иргэдийн 1/2 “Уур амьсгалын өөрчлөлт бол одооноос анхаарал хандуулах ёстой чухал асуудал”  
гэж үзэж байгаа нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх иргэдийн хандлага ерөнхийдөө зөв байна 
гэж дүгнэж байна. 

Нийт иргэдийн 10 хүн тутмын 6 нь уур амьсгалын өөрчлөлт тэдний амьдралд маш их болон нэлээд 
сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа бөгөөд хэрхэн ямар байдлаар сөргөөр нөлөөлж байгааг 
тодруулахад “ зуны улиралд хэт халж, ган гачиг болох, нуур ширгэх, өвлийн улиралд хур их орох, зуд 
болох”  зэргийг иргэдийн дийлэнх нь дурджээ.  

Судалгаанд оролцогчид “Байгаль орчны хамгаалал, дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
талаарх мэдлэг нийтээрээ доогуур байна”  гэдэгтэй бүрэн санал нийлж байгаад зогсохгүй “Юу 
хийх, ямар арга хэмжээ авах талаар сайн мэдэхгүй байна” гэдэгтэй 10 хүн тутмын 8 нь санал нийлж 
байна гэж дүгнэжээ. Харин иргэд “уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлыг бууруулахын тулд 
хүмүүс бид амьдралын хэв маягаа үндсээр нь өөрчлөх хэрэгтэй”  гэдэгтэй 10 хүн тутмын 7 нь санал 
нийл байгаа нь таатай үр дүн юм.    

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн ихээр сөрөг нөлөөлөл үзүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий 
болгож буй хүчин зүйл нь “ой мод устгал”, “азоны давхаргын цоорол”, “түлш шатахууны 
хэрэглээний өсөлт” гэж иргэдийн 2/3 –оос илүү хувь нь үзэж байгаа бол уур амьсгалын өөрчлөлтөөс 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд “ногоон байгууламж барих”, “цэвэр усаа хэмнэж”, “ой мод 
хамгаалах, нөхөн сэргээх, “мод тарих” хэрэгтэй гэж иргэд зөвлөж байна.     
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2.3 ОЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ОЙН ТАЛААРХ ИРГЭДИЙН ОЙЛГОЛТ, МЭДЛЭГ 

2.3.1 Монгол орны газар нутгийн ойн эзлэх хувь 

Монгол орны нийт газар нутгийн ойролцоогоор хэдэн хувь нь ойгоор бүрхэгдсэн байдаг талаар 
иргэдээс тодруулахад нэлээд сонирхолтой үр дүн гарч байна. 

Монгол орны нийт газар нутгийн 5 хүртэл хувь нь ойгоор бүрхэгдсэн байдаг гэж судалгаанд 
оролцогчдын 6% нь хариулсан бол нийт газар нутгийн 6-10 хувь нь ойгоор бүрхэгдсэн байдаг гэж 
судалгаанд оролцогчдын 25% нь хариулжээ. Өөрөөр хэлбэл 4 хүн тутмын 1 нь зөв мэдлэг, 
мэдээлэлтэй байдаг нь харагдаж байна. 

Мөн Монгол орны нийт газар нутгийн 21-30 хувь нь ойгоор бүрхэгдсэн байдаг гэж судалгаанд 
оролцогчдын 23% нь үзэж байгаа нь мөн өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Зураг 18. Монгол орны газар нутгийн  ойн эзлэх хувь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судалгаанд оролцогчдын 3% нь л ойн талбайн эзлэх хувийг мэдэхгүй гэж хариулсан нь иргэд ойн 
талбайн эзлэх хувийн талаар тодорхой хэмжээний мэдлэг, мэдээлэлтэй байгааг харуулж байна.  

Байршлаар нь харвал Улаанбаатар хотын иргэдийн 21% нь ойн талбайн эзлэх хувийг 6-10% байна 
гэж хариулсан бол хөдөө орон нутгийн иргэдийн 24% нь ойн талбайн эзлэх хувийг мэдэж байна.  

Мэргэжилтнүүдийн 73% нь Монгол орны ойн эзлэх хувийг мэдэж байхад иргэдийн 22% нь л энэ 
талаар зөв мэдээлэлтэй байдаг байна. /Дэлгэрэнгүй үр дүнг дараах хүснэгтээс харна уу./ 
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Хүснэгт 13.Монгол орны газар нутгийн ойн эзлэх хувь 

 Ойн эзлэх хувь 
Улаанбаатар 

хот 
Хөдөө, орон 

нутаг 
Нийт Иргэд 

Мэргэжилт-
нүүд 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 
5 хүртэл хувь 19 6% 4 4% 25 6% 23 6% 2 7% 
6-10% 63 21% 24 24% 109 25% 87 22% 22 73% 
11-20% 40 13% 21 21% 65 15% 61 15% 4 13% 
21-30% 77 26% 20 20% 98 23% 97 24% 1 3% 
31-40% 38 13% 13 13% 51 12% 51 13% 0 0% 
41-50% 37 12% 11 11% 49 11% 48 12% 1 3% 
51-ээс дээш хувь 16 5% 6 6% 22 5% 22 6% 0 0% 

Хэлж мэдэхгүй байна 12 4% 2 2% 14 3% 14 4% 0 0% 

 

2.3.2 Ой модны ашиг тусын талаарх иргэдийн ойлголт 

Судалгаанд оролцогчдын 79% нь “тоос шороог шингээж агаарын бохирдлыг багасгах, агаар 
мандалыг цэвэршүүлэх” ач тустай гэсэн бол 59% нь “нүүрс хүчлийн хийг шингээж,  хүчилтөрөгчийн 
хийг ихээр ялгаруулах” гэж үзжээ. Харин дэлхийн дулаарлын явцыг сааруулна гэж 10 хүн тутмын 2 
нь үзэж байгаа нь иргэд ой мод уур амьсгалын өөрлөлтөд төдийлөн нөлөөлөхгүй гэж үзэж байна гэж 
дүгнэж болохоор байна.  

 

Зураг 19. Ой модны ашиг тусын талаарх иргэдийн ойлголт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тоос шороог шингээж агаарын бохирдлыг 
багасгах, агаар мандалыг цэвэршүүлэх 

Нүүрс хүчлийн хийг шингээж, хүчилтөрөгчийн 
хийг ихээр ялгаруулах 

Усны үйл ажиллагаанд ашиг тустай 

Ан амьтад амьдрах орон гэр, идэх хоол нь болдог 

Хүний эрүүл мэндэд тустай (Ойн чимээ, стресс 
тайлах 

Хөрс, усны тогтоцыг тогтвортой хадгалах 

Байгалийн тогтоц (өвс, ургамал) зүй ёсоор оршин 
тогтноход ач тустай 

Дэлхийн дулаарлын явцыг сааруулах 

Модны шим тэжээлийг ахуй амьдралд хэрэглэхэд 
ач тустай 

Модыг боловсруулан үйлдвэрлэлт хийх 

Бусад 2%

17%

21%

24%

30%

37%

38%

43%

52%

58%

79%
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Нийт иргэд ойн мод нь тоос шороог шингээж агаарын бохирдлыг багасгах, агаар мандлыг 
цэвэршүүлэх ач тустай гэдэгтэй 10 хүн тутмын 8 нь санал нэг байна. Хөдөө орон нутгийн иргэд ой 
мод нь ан амьтад амьдрах орон гэр, идэх хоол нь болдог гэж үзэж байхад хотын иргэд нүүрсхүчлийн 
хийг шингээж, хүчилтөрөгчийн хийг ихээр ялгаруулахад ашиг тустай гэж үзэж байна.  

Зураг 20. Ой модны ашиг тусын талаарх иргэдийн ойлголт байршлаар 

2.3.3 Ой, ойн сангийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөөлөл 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөөллийн цэвэр хувийг дараах байдлаар тооцсон: 
(маш чухал+чухал) - (чухал биш+огт нөлөө байхгүй)=цэвэр хувь. 
Нөлөөллийн дундаж цэвэр хувь нь 79% байна. Дунджаас дээгүүр хүчин зүйлс нь маш чухал хүчин 
зүйлс болж байгаа бол дунджаас доогуур байгаа нь тийм ч чухал биш нөлөөлөл гэж үзэж болно.  
Ой, ойн сан нь тогтвортой усны нөөцийг бүрдүүлэхэд чухал нөлөөтэй гэж иргэдийн 93% нь, 
цөлжилтийг бууруулахад чухал нөлөөтэй гэж 91% нь, хөрсний доройтлыг бууруулахад чухал 
нөлөөтэй гэж 88% нь, мөн дэлхийн дулаарлыг бууруулахад чухал нөлөөтэй гэж 87% нь тус тус үзэж 
байна. 

Зураг 21. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд чухал нөлөөлөл үзүүлэх ой, ойн сангийн хүчин зүйлс 
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Тоос шороог 
шингээж агаарын 

бохирдлыг 
багасгах, агаар 

мандалыг 
цэвэршүүлнэ

Нүүрс хүчлийн 
хийг шингээж, 

хүчилтөрөгчийн 
хийг ихээр 
ялгаруулах

Ан амьтад 
амьдрах орон гэр, 

идэх хоол нь 
болдог

Усны үйл 
ажиллагаанд ашиг 

тустай

Байгалийн тогтоц 
(өвс, ургамал) зүй 

ёсоор оршин 
тогтноход ач 

туста

Дэлхийн 
дулаарлын явцыг 

сааруулах

Хөрс, усны 
тогтоцыг 

тогтвортой 
хадгалах

Модыг 
боловсруулан 

үйлдвэрлэлт хийх

Модны шим 
тэжээлийг ахуй 

амьдралд 
хэрэглэхэд ач 

тустай

Хүний эрүүл 
мэндэд тустай 
(Ойн чимээ, 

стресс тайлах

Бусад бичнэ үү Мэдэхгүй

Улаанбаатар хот Хөдөө орон нутаг
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Уур амьсгалын өөрчлөлтөд чухал нөлөөлөл үзүүлэх ой, ойн сангийн нөлөөлөх хүчин зүйлсээс орон 
нутагт хур тунадас буулгах 67%, Зудын үеэрх дасан зохицол байдалд 63%, Мөнх цэвдэг хайлхаас 
сэргийлэхэд 63% -тай чухал нөлөөлөл үзүүлж байна гэж судалгаанд оролцогчид үзэж байна.  

Зураг 22. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлөл үзүүлэхгүй ой, ойн сангийн хүчин зүйлс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт 7 нөлөөллийн дундаж хувиар нөлөөллийн түвшинг харвал, тогтвортой усны нөөцийг 
бүрдүүлэх, цөлжилтийг бууруулах, хөрсний доройтлыг бууруулах болон дэлхийн дулаарлыг 
бууруулахад ой ойн сангийн нөлөөлөл чухал ач холбогдолтой байхад, орон нутгийн хур тунадас 
буулгах, зудын үеэрх дасан зохицох байдалд нөлөөлөх, мөнх цэвдэг хайлахаас сэргийлэхэд тийм ч 
чухал нөлөөлөл үзүүлэхгүй гэж иргэд харж байна.  

2.3.4 Ойн хомсдол, доройтлын талаарх иргэдийн ойлголт 

Нийт судалгаанд оролцогчдын 66% нь буюу 3 хүн тутмын 1 нь “Ойн хомсдол” болон “Ойн 
доройтол” нь ялгаатай ойлголт гэдгийг мэдэж байгаа бол үлдсэн 33% нь ижил ойлголт гэж 
хариулжээ. Харин мэргэжилтнүүдийн 93% нь ойн хомсдол, доройтол нь ялгаатай ойлголт гэдгийг 
мэддэг ажээ. Ойн хомсдол нь Монгол орны хэмжээнд нэлээд тохиолддог гэж мэргэжилтнүүдийн 
33% нь үзэж байна. Харин байршлаар нь харвал Улаанбаатар хотын иргэдийн 51%, хөдөө орон 
нутгийн иргэдийн 46% нь ойн хомсдол нэлээд тохиолддог гэж үзжээ.  

Хүснэгт 14.Ойн хомсдол, доройтлын талаарх иргэдийн ойлголт 

 Хомсдол, 
доройтлын ойлголт 

Улаанбаатар 
хот 

Хөдөө, орон 
нутаг 

Нийт Иргэд 
Мэргэжилт-

нүүд 
Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Ялгаатай 195 65% 61 60% 284 66% 256 64% 28 93% 
Ижил 99 35% 40 40% 141 33% 139 35% 2 7% 

Мэдэхгүй 8 3% 0 0 0 0 8 2% 0 0 

 

 



 
СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН  

35 
 

Мэргэжилтнүүдийн 47% нь ойн хомсдол манай оронд нэг их элбэг байдаггүй гэж үзсэн бол 
Улаанбаатар хотын иргэдийн 51% нь, хөдөө орон нутгийн иргэдийн 46% нь нэлээд тохиолддог гэж 
үзэж байна.  

Улаанбаатар хотын иргэдийн 10 хүн тутмын 6 нь, бол хөдөө орон нутгийн иргэдийн 5 нь ойн 
доройтол маш элбэг байдаг гэж үзсэн бол үүнтэй мэргэжилтнүүд ч мөн санал нэг байна.  

 

Хүснэгт 15.Ойн хомсдол, доройтол Монгол орны хувь хэр тохиолддог талаарх төсөөлөл, байршил 
болон судалгаанд оролцогчдын төрлөөр 

 Ойн хомсдол 

Иргэд 
Мэргэжилтэн 

Улаанбаатар хот Хөдөө, орон нутаг 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 
Маш элбэг байдаг 57 19% 20 20% 4 13% 
Нэлээд тохиолддог 153 51% 46 46% 10 33% 
Ийм тохиолдол нэг их байдаггүй 67 22% 25 25% 14 47% 
Ийм тохиолдол огт байдаггүй 6 2% 8 8% 0 0% 

Хэлж мэдэхгүй байна  19 6% 2 2% 2 7% 

Ойн доройтол     

Маш элбэг байдаг 202 60% 61 50% 15 50% 
Нэлээд тохиолддог 90 37% 37 43% 13 43% 
Ийм тохиолдол нэг их байдаггүй 9 3% 3 7% 2 7% 
Ийм тохиолдол огт байдаггүй 0 0% 0 0% 0 0% 

Хэлж мэдэхгүй байна  1 0% 0 0% 0 0% 

 

Харин мэргэжлийн ангийн оюутнуудын 71% нь ойн доройтол уур амьсгалын өөрчлөлтөд сөргөөр 
нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа бол 13% нь нөлөөлөхгүй гэж үзэж байна.  
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Зураг 23. Мэргэжлийн ангийн оюутнуудын ойн доройтлын уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийн талаарх үнэлгээ 

 

 

  

Ойн хомсдол, доройтол нь амьдралд маш их болон нэлээд сөргөөр нөлөөлж байна хэмээн иргэдийн 
50 гаруй хувь нь үзжээ.  

Улаанбаатар хотын иргэдэд ойн хомсдол, доройтлоос болж хамгийн тулгарч байгаа асуудал нь 
агаарын бохирдол гэж 82% нь үзэж байгаа бол хөдөө орон нутгийн иргэдийн хувьд усны хомсдол 
үүсч байгаа нь сөрөг нөлөө болж байна хэмээн 68% нь хариулжээ.   

 

Зураг 24. Ойн хомсдол, доройтлын иргэдийн амьдралд үзүүлж сөрөг нөлөөлийн үнэлгээ 
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Хэрхэн сөргөөр нөлөөлж байгаа эсэхийг нь хэлж …

Огт сөргөөр нөлөөлөхгүй байна

Нэг их сөргөөр нөлөөлөхгүй байна

Бага зэрэг сөргөөр нөлөөлж байна

Нэлээд сөргөөр нөлөөлж байна

Маш их сөргөөр нөлөөлж байна

Хариулаагүй 

15%  

Мэдэхгүй 

2%  

13%  

Үгүй сөрөг 
нөлөөгүй 

Тийм сөрөг нөлөөтэй 

71%  
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Зураг 25. Ойн хомсдол, доройтлын иргэдийн амьдралд үзүүлж буй сөрөг нөлөө 

   Улаанбаатар хотын иргэд                      Хөдөө орон нутгийн иргэд 

2.3.5  Ой, ойн сангийн өнөөгийн нөхцөл байдал 

Монгол орны ой, ойн сан нь маш их аюулд өртөж доройтсон хэмээн нийт иргэдийн 31% нь үзэж 
байхад мэргэжилтнүүдийн 7% нь дээрх байдлаар дүгнэж байна. Харин мэргэжилтнүүдийн 63% нь  
Монгол орны ой, ойн сан нь нэлээд аюулд өртөж, доройтсон гэж үзэж байна. 

Иргэдийн 91% нь, мэргэжилтнүүдийн 96% нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн хомсдол, доройтол 
маш их болон нэлээд сөргөөр нөлөөлж байна гэжээ.  
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Хүснэгт 16. Монгол орны ой, ойн сангийн одоогийн нөхцөл байдал, түүний уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ, байршлаар болон судалгаанд оролцогчдын төрлөөр 

 Ой, ойн сан аюулд өртөж байгаа эсэх 

Иргэд 
Нийт Мэргэжилтэн Улаанбаатар 

хот 
Хөдөө, орон 

нутаг 
Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Маш их аюулд өртөж, доройтсон 108 36% 26 26% 134 33% 2 7% 
Нэлээд аюулд өртөж, доройтсон 123 41% 42 42% 165 41% 19 63% 
Дунд зэрэг аюулд өртөж, доройтсон 50 17% 24 24% 74 18% 7 23% 
Аюулд өртөж эхэлж байна 19 6% 8 8% 27 7% 2 7% 
Аюулд огт өртөөгүй, доройтоогүй 1 0% 1 1% 2 0% 0 0% 

Хэлж мэдэхгүй байна  1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн хомсдол, доройтол нөлөөлж байгаа эсэх 

Маш их сөргөөр нөлөөлж байна 158 53% 28 28% 186 46% 4 13% 
Нэлээд сөргөөр нөлөөлж байна 118 40% 61 61% 179 44% 25 83% 
Бага нөлөөлж байна 19 6% 10 10% 29 7% 1 3% 
Огт нөлөөлөхгүй байна 1 0% 1 1% 2 0% 0 0% 

Хэлж мэдэхгүй байна  4 1% 0 0% 4 1% 0 0% 

 

Монгол орны ойд хамгийн их сөргөөр нөлөөлж, доройтуулж байгаа хүчин зүйл нь гал түймэр гэж 
иргэдийн 89% нь, хууль бус мод бэлтгэл гэж 83% нь, хортон шавьж гэж 47% нь, арчилгаа, 
цэвэрлэгээ муу байгаагаас болж байна гэж 45% нь, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болж байна гэж 22%, 
нь байгалийн аялал жуулчлал гэж 14% нь тус тус үзжээ. 

Харин иргэд ойн доройтлоос сэргийлэхийн тулд ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй гэж 10 
хүн тутмын 7 нь, хууль бус мод бэлтгэлтэй идэвхитэй тэмцэх хэрэгтэй гэж 10 хүн тутмын 6 нь үзжээ. 
Үүний дараа мод нэмж тарих хэрэгтэй гэж иргэдийн 45% нь, хортон шавьжтай тэмцэх хэрэгтэй гэж 
34% нь тус тус үзэж байна. 

 

Зураг 26. Ойн доройтлоос сэргийлэх арга хэмжээ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

8%

18%

30%

30%

34%

45%
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Бусад 

Байгалийн аялал жуулчлалын ойд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөлтэй тэмцэх

Мод орлох бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх

Ойн арчилгаа, цэвэрлэгээг маш сайн хийх

Ойн хомсдол, доройтлын сөрөг нөлөөллийн талаар 
иргэдийг мэдлэгтэ

Хортон шавьжтай тэмцэх

Мод нэмж тарих

Хууль бус мод бэлтгэлтэй идэвхтэй тэмцэх

Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
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Иргэдийн амьдарч байгаа орон нутагт сүүлийн 1-2 жилийн хугацаанд ойжуулалт буюу мод тарих 
ажил хийгдсэн гэж Улаанбаатар хотын иргэдийн 10 хүн тутмын 5 нь, хөдөө орон нутгийн иргэдийн 
10 хүн тутмын 8 нь хариулжээ. 

Зураг 27. Ойжуулалт, мод тарих ажил хийгдсэн байдал 

       Улаанбаатар хотын иргэд                                      Хөдөө орон нутгийн иргэд 

 

 

  

 

Харин хийгдсэн ойжуулалтын ажил хэр үр дүнтэй байдгийг тодруулвал “ойн санг нэлээд 
нэмэгдүүлсэн, маш үр дүнтэй ажил”  болсон гэж Хөвсгөл аймгийн иргэдийн  тал хувь нь үзэж 
байгаа нь бусад аймгаас харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Хөвсгөл аймгаас бусад аймгийн иргэдийн хувьд “Хийх ёстой зөв ажил хэдий ч үр дүн нь сайн биш 
санагддаг”,  “Мод тарих нь их байдаг боловч, стандартын дагуу зөв суулгаж чадахгүйгээс үр 
дүнгүй болж тарьсан мод нь ургадаггүй” гэж үзэж буй хувь өндөр байна. 

Хүснэгт 17.Ойжуулалт, мод тарих ажлын үр өгөөж байршлаар 

 Ойжуулалтын үр дүн 
Улаанбаатар 

хот 
Хэнтий Сэлэнгэ Булган Хөвсгөл 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 
Маш үр дүнтэй, ойн санг нэлээд 
нэмэгдүүлж байгаа 67 21% 6 23% 8 35% 4 21% 16 49% 

Хийх ёстой зөв ажил хэдий ч үр 
дүн нь сайн биш санагддаг 143 44% 12 46% 5 22% 4 21% 11 33% 

Мод тарих нь их байдаг боловч, 
стандартын дагуу зөв суулгаж 
чадахгүйгээс үр дүнгүй болж 
тарьсан мод нь ургадаггүй 

115 33% 8 31% 10 44% 10 53% 6 18% 

Хэлж мэдэхгүй байна  6 2% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 

 

Санахгүй/мэдэхгүй 

5%  (16 хүн)   

43% (130 хүн) 

Ойжуулалт 
хийгдээгүй 

Сүүлийн 1-2 жилд 
ойжуулалт хийгдсэн 

52% (156 хүн)  

Сүүлийн 1-2 жилд 
ойжуулалт хийгдсэн 

85% (86 хүн)  

Ойжуулалт 
хийгдээгүй 

15% (15 хүн) 
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Судалгаанд оролцсон нийт иргэдийн 10 хүн тутмын 5 нь Монгол улсад ойн хомсдол, ойн тэнцвэрт 
байдал алдагдахаас ойг хамгаалах зохистой бодлого байгаа хэдий ч хэрэгжих тал дээр тааруу гэж 
үзжээ.  

Нийт судалгаанд оролцогч иргэдийн 51% нь Монгол улсад ойн хомсдол, ойн доройтлоос ойг 
хамгаалахад зориулах санхүүжилт багахан байдаг боловч хүрэлцдэггүй гэж үзсэн байна.    

Зураг 28. Ойг хамгаалах бодлого болон санхүүжилт 
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2.3.6 Бүлгийн товч дүгнэлт 

 

Монгол орны нийт газар нутгийн 6-10 хувь нь ойгоор бүрхэгдсэн байдаг гэж нийт иргэдийн  1/4 нь 
хариулснаас харахад энэ талын мэдээлэл иргэдэд хүрдэг гэж дүгнэж болохоор байна.  

Ой мод нь тоос шороог шингээж, агаарын бохирдлыг багасгаж, агаар мандалыг цэвэршүүлэх ашиг 
тустай гэж нийт иргэдийн 80-аас дээш хувь нь үзэж байгаа нь иргэд ой модны ашиг тусыг маш сайн 
мэддэг гэж дүгнэж болох байна. 

Нийт иргэдийн 10 хүн тутмын 9 нь ой, ойн сан нь тогтвортой усны нөөцийг бүрдүүлэх, цөлжилтийг 
бууруулахад чухал нөлөөтэй гэж үзэж байна. Хөрсний доройтлыг бууруулах болон дэлхийн 
дулаарлыг бууруулахад ой, ойн сангийн нөлөөлөл нь маш чухал ач холбогдолтой гэж дүгнэжээ.   

Нийт иргэдийн   3/4  нь “ойн хомсдол”  болон“ойн доройтол” нь ялгаатай ойлголт гэдгийг мэдэж 
байгаа нь саашайлтай зүйл юм. Харин мэргэжилтнүүдийн хувьд 10 хүн тутмын 9 нь ойн хомсдол, 
доройтол нь ялгаатай гэдгийг мэддэг байна. Мэргэжилтнүүд ойн доройтол манай орны хувьд маш 
элбэг байна гэж 10 хүн тутмын 7 нь үзэж байгаа бол хомсдол маш элбэг байна гэж 10 хүн тутмын 1 
нь үзжээ.  

Монгол орны ой ойн сан нь маш их аюулд өртөж, доройтсон байна гэж нийт иргэдийн  1/3   нь үзэж 
байхад мэргэжилтнүүдийн үүнтэй санал нийлэхгүй байна. Харин мэргэжилтнүүд ой ойн сан нь 
нэлээд аюулд өртөж, доройтсон байна гэдэгтэй дийлэнх нь санал нэг байна.  

Нийт иргэдийн тэн хагас нь ойн хомсдол, доройтол иргэдийн амьдралд маш их сөргөөр нөлөөлж 
байна гэж үзэж байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотын иргэдийн амьдралд агаарын бохирдол сөрөг 
нөлөөлөл болж байгаа бол хөдөө орон нутгийн иргэдийн хувьд усны хомсдол үүсч байгаа сөрөг 
нөлөөлөл болж байна гэж дүгнэжээ.  

Иргэд ойд хамгийн их сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйл нь гал түймэр, хууль бус мод бэлтгэл гэж 
үзэж байгаа бол эдгээрээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна.  

Нийт иргэдийн тал хувь нь Монгол Улсад ойн хомсдол, ойн тэнцвэрт байдал алдагдахаас ойг 
хамгаалах зохистой бодлого байгаа хэдий ч хэрэгжих тал дээр тааруу, үүнд зориулсан санхүүжилт 
багахан байдаг боловч хүрэлцдэггүй гэж дүгнэжээ.  
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2.4 UN-REDD ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ 

2.4.1 Монгол орны UN-REDD хөтөлбөрийн талаарх ойлголт 

Судалгаанд оролцсон 10 хүн тутмын 9 нь UN-REDD хөтөлбөрийн талаар сонсоогүй байна. Харин 
ямар нэгэн байдлаар сонссон хүмүүсийн ¼ нь нэлээд сайн мэдээлэлтэй, үлдсэн ¾ нь нэг их сайн 
мэдээлэлгүй байна.  

Энгийн иргэдтэй харьцуулахад салбарын мэргэжилтнүүдийн 80% нь уг хөтөлбөрийн талаар сонссон 
байгаа нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Хүснэгт 18. UN-REDD хөтөлбөрийн талаарх иргэдийн мэдлэг, байршлаар болон судалгаанд 
оролцогчдын төрлөөр 

Ойлголтууд 

Иргэд 
Нийт  Мэргэжилтэн 

Улаанбаатар хот 
Хөдөө орон 

нутаг 
Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Өнөөдөр л сонсож байна, өмнө нь огт 
сонсоогүй 288 95.4% 93 92.1% 387 89.4% 6 20.0% 

Өмнө нь сонссон, гэхдээ хэзээ 
сонссоноо мэдэхгүй байна 8 2.6% 3 3.0% 13 3.0% 2 6.7% 

Саяхан сонссон /3 сарл болж байна/ 
1 0.3% 1 1.0% 4 0.9% 2 6.7% 

Сонсоод бараг 1 жил болж байна 2 0.7% 2 2.0% 13 3.0% 9 30.0% 

Мэддэг байсан, 2 ба түүнээс дээш 
жилийн өмнөөс 

3 1.0% 2 2.0% 16 3.7% 11 36.7% 

 

UN-REDD хөтөлбөрийн талаар мэддэг гэж хариулсан (нийт иргэдийн 10.6% нь) иргэдийн 26% нь л 
уг хөтөлбөрийн талаар сайн мэддэг гэсэн байхад 43% нь дунд зэрэг мэднэ, 31% нь нэг их мэдэхгүй 
гэжээ.  

Зураг 29. UN-REDD хөтөлбөрийн талаар сонсож байсан иргэдийн мэдлэгийн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN-REDD хөтөлбөрийг 
сонсож байгаагүй 

89.4% (387 хүн) 

UN-REDD хөтөлбөрийн 
талаар сонсож байсан 

10.6% (46 хүн)  
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Насны ангиллаар авч үзэхэд 34 хүртэлх насны залуучуудын 97% нь UN-REDD хөтөлбөрийн талаар 
огт сонсоогүй байгаа нь бусад насны бүлгээс хамгийн багадаа 10 пунктээр өндөр байна. 

 
Хүснэгт 19. UN-REDD хөтөлбөрийн талаарх иргэдийн мэдлэг, насны бүлгээр 

 

Мөн уг хөтөлбөрийн талаар ямар нэгэн байдлаар сонссон хүмүүсийн 1/3 нь “ойн хомсдлоос үүдэлтэй 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах хөтөлбөр” гэдгийг мэдэж байна. 

Зураг 30.UN-REDD хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны талаар иргэдийн ойлголт 

 

Судалгаанд оролцсон 10 хүн тутмын 1 нь UN-REDD хөтөлбөрийн талаар сонссон бөгөөд тэдгээр сонссон 
хүмүүсийн 40 орчим хувь нь телевиз болон уулзалт арга хэмжээний үеэр мэдээлэл авсан байна. Харин цаашид 
UN-REDD хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг иргэдийн 40% нь сонин сэтгүүлээр, 38% нь сошиал мэдээллийн 
хэрэгслээр, 31% нь арга хэмжээ, уулзалтаар, 28% нь телевизээр, 26% нь ФМ радиогоор, 19% нь аман 
мэдээллээр, 18% нь UN-REDD хөтөлбөрийн интернет веб хуудсаар авахыг хүсч байна. 

 

 

 

 

4.3

6.5

6.5

15.2

17.4

17.4

32.6

Мэдэхгүй

Сонссон хэдий ч ямар нэг ойлголт байгаагүй

Агаарын бохирдолын бууралтад урамшуулал олгох 
механизм

Мод тарих төсөл

Ойн менежментийг сайжруулах олон улсын 
байгууллага

REDD+ хөтөлбөрийг Монгол улсад нэвтрүүлж 
байгаа төсөл хөтөлбөр

Ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах хөтөлбөр

Ойлголтууд 
18-24 нас 25-34 нас 35-44 нас  45-54 нас 55-64 нас 65 + 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 
Өнөөдөр л сонсож байна, өмнө нь 

огт сонсоогүй 
66 93.0% 95 96.9% 82 88.2% 68 85% 44 83% 32 84.2% 

Өмнө нь сонссон, гэхдээ хэзээ 
сонссоноо мэдэхгүй байна 3 4.2% 2 2.0% 1 1.1% 3 3.8% 2 3.8% 3 5.3% 

Саяхан сонссон /3 сарл болж 
байна/ 

0 0% 0 0% 0 0% 2 2.5% 1 1.9% 1 2.6% 

Сонсоод бараг 1 жил болж байна 1 1.4% 1 1.0% 5 5.4% 2 2.5% 2 3.8% 2 5.3% 
Мэддэг байсан, 2 ба түүнээс дээш 

жилийн өмнөөс 
1 1.4% 0 0% 5 5.4% 5 6.2% 4 7.5% 1 2.6% 
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Зураг 31. UN-REDD хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийгболон цаашид мэдээллийг авахыг 
хүсч буй авсан мэдээллийн эх үүсвэр 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол орны ойн хомсдол, доройтлоос урьдчилан сэргийлснээр уур 
амьсгалын өөрчлөлт болон хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад үр өгөөжөө өгнө гэж иргэдийн 
34% нь, UN-REDD хөтөлбөр нь уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, 
үүнийгээ тайлагнаснаар Олон Улсаас Монгол Улсад санхүүгийн дэмжлэг авах боломж бүрдүүлнэ 
гэж 34% нь, UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлогод дэмжлэг үзүүлнэ 24% 
нь маш чухал ач холбогдолтой төсөл гэж үзсэн байна. Харин UN-REDD хөтөлбөр нь ойг зөв, 
зохистой ашиглахад дэмжлэг үзүүлнэ 72% нь, UN-REDD хөтөлбөр нь орон нутгийн нөхөрлөл, 
иргэдэд илүү үр өгөөжтэй байна 71% нь, UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол орны ойн сангийн 
менежментийг сайжруулахад үр өгөөжөө өгнө 71% нь тус тус чухал ач холбогдолтой төсөл гэж үзэж 
байна.  

Эдгээр үзүүлэлтээс хамгийн чухал нь UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол орны ойн хомсдол, 
доройтлоос урьдчилан сэргийлснээр уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулахад үр өгөөжөө өгнө 28,2%-тай байгаа бол 8.3% нь  UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол Улсын 
Ногоон хөгжлийн бодлогод дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг тийм ч чухал гэж үзэхгүй байна. (Дэлгэрэнгүй 
үр дүнг Зураг 32. Харна уу) 
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Хүснэгт 20.UN-REDD хөтөлбөр Монгол оронд өгөх үр өгөөж 

 

Зураг 32.UN-REDD хөтөлбөр цаашид хийх үйл ажиллагааг чухалчилах байдлаар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үр өгөөж 
Маш чухал Чухал 

Тийм ч чухал 
биш  

Огт чухал 
биш 

Мэдэхгүй 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 
UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол орны ойн 
хомсдол, доройтлоос урьдчилан сэргийлснээр 
уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулахад үр өгөөжөө өгнө. 

148 34.2% 256 59.1% 20 4.6% 1 0.2% 8 1.8% 

UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол орны ойн 
сангийн менежментийг сайжруулахад үр 
өгөөжөө өгнө. 

89 20.6% 308 71.1% 21 4.8% 2 0.5% 13 3.0% 

UN-REDD хөтөлбөр нь ойг зөв, зохистой 
ашиглахад дэмжлэг үзүүлнэ. 96 22.2% 313 72.3% 16 3.7% 1 0.2% 7 1.6% 

UN-REDD хөтөлбөр нь орон нутгийн нөхөрлөл, 
иргэдэд илүү үр өгөөжтэй байна.  74 17.1% 307 70.9% 29 6.7% 2 0.5% 21 4.8% 

UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол Улсын Ногоон 
хөгжлийн бодлогод дэмжлэг үзүүлнэ.  108 24.9% 300 69.3% 13 3.0% 2 0.5% 10 2.3% 

UN-REDD хөтөлбөр нь уур амьсгалын өөрчлөлт 
болон хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, 
үүнийгээ тайлагнаснаар Олон Улсаас Монгол 
Улсад санхүүгийн дэмжлэг авах боломж 
бүрдүүлнэ. 

146 33.7% 252 58.2% 21 4.8% 2 0.5% 12 2.8% 

UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол орны ойн хомсдол, доройтлоос 
урьдчилан сэргийлснээр уур амьсгалын өөрчлөлт болон 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад үр өгөөжөө өгнө. 

UN-REDD хөтөлбөр нь уур амьсгалын өөрчлөлт болон 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, үүнийгээ тайлагнаснаар 
Олон Улсаас Монгол Улсад санхүүгийн дэмжлэг авах боломж 
бүрдүүлнэ. 

UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол орны ойн сангийн 
менежментийг сайжруулахад үр өгөөжөө өгнө. 

UN-REDD хөтөлбөр нь ойг зөв, зохистой ашиглахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

UN-REDD хөтөлбөр нь орон нутгийн нөхөрлөл, иргэдэд илүү үр 
өгөөжтэй байна.  

UN-REDD хөтөлбөр нь Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн 
бодлогод дэмжлэг үзүүлнэ.  8.3

11.5

11.8
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27.9

28.2
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2.4.2 Бүлгийн дүгнэлт 

Нийт иргэдийн 90%, мэргэжилтнүүдийн 20% нь UN-REDD хөтөлбөрийн талаар огт сонсоогүй 
байна. Харин ямар нэгэн байдлаар сонссон хүмүүсийн 75% нь төдийлөн сайн мэдээлэлгүй байна. 
Ялангуяа 34 хүртэлх насны залуучуудын 97% нь UN-REDD хөтөлбөрийн талаар огт сонсоогүй 
байгаа нь бусад насны бүлгээс 10 гаруй пунктээр өндөр байгаа юм. 

UN-REDD хөтөлбөрийн талаар ямар нэгэн байдлаар сонссон хүмүүсийн 1/3 нь “ойн хомсдолоос 
үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах хөтөлбөр” гэдгийг мэдэж байна. 

UN-REDD хөтөлбөрийн манай улсад өгөх олон үр өгөөжөөс “Монгол орны ойн хомсдол, дотойтлоос 
урьдчилан сэргийлснээр уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах”, “уур 
амьсгалын өөрчлөлт болон хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, үүнийгээ тайлагнаснаар Олон 
Улсаас Монгол Улсад санхүүгийн дэмжлэг авах боломж бүрдүүлнэ” зургийг илүүтэй буюу 
иргэдийн 30 орчим хувь нь чухалчилж үзэж байна. 

UN-REDD хөтөлбөрийн талаар сонссон иргэдийн 40 орчим хувь нь телевиз болон уулзалт арга 
хэмжээний үеэр мэдээлэл авсан байгаа бөгөөд цаашид нийт иргэдийн 40% нь хөтөлбөрийн талаарх 
мэдээ мэдээллийг сонин, сэтгүүл, сошиал мэдээллийн хэрэгслээр, 30 хувь нь уулзалт, арга хэмжээнд 
оролцох болон телевизээр мэдээлэл авахыг илүүд үзэж байна. 
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2.5 ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

 

Иргэд уур амьсгалын талаарх ойлголт тодорхой хэмжээнд байдаг хэдий ч байгаль орчны 
хамгаалал, дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг нийтээрээ 
доогуур байна гэж үзэж байна. Учир нь тэд уур амьсгалын өөрчлөлттэй хэрхэн тэмцэх, ямар 
арга хэмжээ авах талаар мэдэхгүй байгаа аж. Тиймээс иргэдэд уур амьсгалын өөрчлөлт, 
дэлхийн дулаарлаас сэргийлэхийн тулд авч болох арга хэрэгслэлийн талаар олон нийтийн 
мэдээллийн сувгуудыг ашиглаж үзүүлэн таниулах нь та бүхний зүгээс хамгийн түрүүнд 
хийх арга хэмжээ юм. Мэдээллийг түгээхдээ иргэдэд хүрч болох (сошиал сувгууд, ТВ, ФМ 
радио, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ гэх мэт) бүхий л сувгийг ашиглах нь оновчтой, 
үр дүнтэй байх юм.  

 Тухайн хүргэж байгаа мэдээлэл нь иргэдийн насны ангилалд тохирсон, 
энгийн иргэд ойлгоход хялбар агууламжтай байвал хүртээмжтэй байх болно.  

 Мэдээллийн сувгууд ч мөн ялгаагүй тухайн сувгийн гол хэрэглэгчдэд 
тохирсон мэдээллийг түгээх нь ач холбогдолтой байх болно. Жишээлбэл: 
Фейсбүүк хэрэглэгчдэд зориулсан байгаль орчны хамгаалал, дэлхийн 
дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх аргыг таниулахдаа 
сонирхолтой, олны анхаарал татахуйц ойлгомжтой агуулгаар түгээх мөн 
групп, клубын үйл ажиллагаагаар дамжуулж мэдээлэл түгээх гэх мэт 
мэдээлэл сурталчилгааны олон аргыг ашиглах хэрэгтэй. 

Монгол орны ойн хомсдол, доройтолын талаар иргэдийн ойлголт мэдлэг сайн байгааг 
судалгааны үр дүнгээс харж болох хэдий ч иргэд мод тарих мэдээлэл муу байдгаас тарьсан 
мод нь үр дүнгүй үхэх тохиолдол элбэг байна гэж иргэд үзэж байна. Тиймээс иргэдэд модыг 
хэрхэн зөв аргачлалаар суулгах, суулгасны дараах арчилгааг зөв хийх арга барилыг 
таниулах нь чухал асуудал юм. Харин ой хамгаалах чиглэлээр Монгол орны хэмжээнд 
баримталдаг бодлого тааруу, санхүүжилт муу байна гэдэгтэй олон нийт ч санал нийлж 
байгаа нь цаашид UN-REDD+ хөтөлбөрийн бодлого батлагдаж хэрэгжих нь манай оронд 
хэрэгтэй хөтөлбөр гэдгийг баталж байна.  

Иргэд UN-REDD хөтөлбөрийн талаар мэдлэг маш бага байна, тиймээс цаашид иргэд 
хөтөлбөрийн талаарх мэдээ мэдээллийг сонин, сэтгүүл, сошиал мэдээллийн хэрэгслээр, 
уулзалт, арга хэмжээнд оролцох болон телевизээр мэдээлэл авахыг хүсч байна. 
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БҮЛЭГ 3. ХАВСРАЛТ 

3.1.1 Хавсралт  

Хавсралт 1: Судалгаанд хамрагдсан ААНБ,ТББ,ОУБ-ын мэдээлэл 
№ БАЙГУУЛЛАГЫН 

ТӨРӨЛ 
БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР 

1 ОУБ “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ” 
2 ОУБ “ДЭЛХИЙН ЗӨН” 

3 ОУБ “ГРИЙН АЙ ДИ” GREEN ID 
4 ОУБ “ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САН” 
5 ТӨРИЙН 

БАЙГУУЛЛАГА 
“ХАН-ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДАРХАН ЦААЗАТ ТУСГАЙ 
ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗАР” 

6 ТӨРИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА 

МОНГОЛЖИНГОО-БЗД-ын Байгаль Орчин хариуцсан мэргэжилтэн 

7 ТӨРИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА 

“ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЭЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР” 

8 ТӨРИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА 

ЧД-ын Байгаль Орчин хариуцсан мэргэжилтэн 

9 ТӨРИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА 

“БАЙГАЛЬ -ОРЧИН АУДИТ” 

10 ТӨРИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА 

“НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР” 

11 ТББ “МОНГОЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ХОЛБОО” 
12 ТББ “МОНГОЛЫН ОЙЧДЫН НЭГДСЭН ХОЛБОО” 

13 ТББ “МОНГОЛЫН ОЙН ЧУУЛГАН” ТББ 
14 ТББ “БУЯН ҮЙЛ” ТББ 
15 ТББ “МОНГОЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ” 

16 ТББ “БАЙГАЛЬ ОРЧИН-ЭРҮҮЛ МЭНД” ТББ 
17 ТББ “ОЙ СУДЛААЧ ОЮУТНУУДЫН ХОЛБОО” 
18 ТББ “МОНГОЛЫН  БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНДЭСНИЙ НИЙГЭМЛЭГ” 

19 ТББ “ЦЭВЭР ХӨГЖИЛ ЦЭВЭР ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ГАЗАР” 
Худалдаа Аж Үйлдвэрийн газар 

20 ТББ “MY CLUB” 

21 ТББ “МОНГОЛЫН БОТАНИКИЙН НИЙГЭМЛЭГ” 
22 ТББ “БАЙГАЛЬ-ХАМГААЛАХ НӨХӨРЛӨЛҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО-

НЫ ТЭРГҮҮН”  

23 ТББ “ХӨАХХ-ын ХОРШООЛОГЧДЫН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО” 
24 ТББ “ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХОЛБОО” 
25 ААНБ “ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” НӨҮГ 

26 ААНБ “СОЁОЛЖ”  ХХК 
27 ААНБ “АГРО ЭКОЛОГИ” 
28 ААНБ “ОЙН ХҮҮ”  ХХК 

29 ААНБ “АНХИДАЛ”  ХХК 
30 ААНБ “И-ЭЙЧ ЭС ЭМ” ХХК 

 


