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Энэхүү баримт бичиг нь цаашид сайжруулах боломжтой ажлын хувилбар юм. Баримт бичгийг мэдлэг
мэдээлэл хуваалцах болон хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зорилгоор боловсруулсан болно. Тус баримт
бичгийн төсөлд багтсан судалгааны үр дүн, тайлбар болон дүгнэлтүүд нь зохиогчдын байр суурийг
илэрхийлсэн бөгөөд НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын бодлого, үзэл
бодлыг илэрхийлээгүй болно.
Тус тайланг Ирвин хот дах Калифорнийн Их сургуулийн профессор Руфус Эдвардс Нийгмийн эрүүл
мэндийн хүрээлэн, Монголын Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэгтэй хамтран
боловсруулав. Мөн Калифорнийн Беркелейгийн Их сургуулийн профессор Кирк Смит, Байгаль
орчин, ногоон хөгжлийн яамны сайд асан Санжаасүрэнгийн Оюун, Нью Йорк дах НҮБ-ын Хүүхдийн
сангийн Уур амьсгал болон орчны өөрчлөлт хариуцсан ахлах зөвлөх Алекс Хэйкэнс нарт үнэтэй
санал, зөвлөгөө өгсөнд талархал илэрхийлж байна. Тайланг НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Зүүн Ази,
Номхон далайн бүсийн эрүүл мэнд хариуцсан зөвлөх Базил Родригез, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн
хүүхдийн хатгалгаа, суулгалт өвчнийг хариуцсан хөтөлбөрийн мэргэжилтэн Хаялнеш Тарекен,
Монгол Улсын Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч Даваасамбуугийн Энхмаа, Монгол
Улсын Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны Их сургуулийн багш, хүний их эмч, доктор Батмөнхийн
Мөнхбат нар хянасан болно.
Тус тайлангийн Хавсралт 1, 2, 3-ыг Монголын Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн
нийгэмлэгийн гишүүн Алтангэрэлийн Энхжаргал, Балжиннямын Агни нарын гүйцэтгэсэн
Түргэвчилсэн үнэлгээнд суурилан бэлтгэсэн болно.
Энэхүү тайлан нь Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлж буй
сөрөг нөлөөг багасгах арга хэмжээг авахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Монгол Улс дах Хүүхэд ба орчны өөрчлөлт” төслийн хүрээнд хийгдсэн
ажлуудын нэг юм.
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ӨМНӨХ ҮГ
Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутаг дах хүүхдийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг нь
агаарын бохирдол болоод байна. Гол шалтгаан нь хотжилт эрчимтэй явагдаж, байгалийн ургамал
модыг “тайрч-шатаах” замаар тариалангийн газар бий болгож байгаатай холбоотой. Энэхүү
нөхцөл байдал улам даамжирсныг жил бүрийн нэгдүгээр сараас гуравдугаар сарын хооронд
сансараас “Азийн бор үүл” харагддаг болсоноос харж болно. Энэ агаарын бохирдол хүүхдийн
эрүүл мэнд, хөгжилд сөргөөр нөлөөлөөд зогсохгүй амьсгалын замын халдвар үүсгэж, хүүхдийн
амь насанд ч аюул учруулж байна.
Өргөн уудам нутагтай, хагас нүүдэлчин хүн амтай Монгол Улс агаарын бохирдолд өртөхгүй мэт
сэтгэгдэл төрөх боловч Улаанбаатар хот нь тус бүс нутгийн хамгийн их агаарын бохирдолд өртсөн
хот юм. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол нь өргөжин тэлсээр байгаа гэр хорооллын хүн ам
өвлийн тэсгим хүйтэн улиралд орон гэрээ дулаацуулахын тулд нүүрс түлдэгээс үүдэлтэй байдаг.
Хөдөө орон нутагт энэхүү уламжлалт хэв маягаар амьдарч болох ч шигүү суурьшсан хот суурин
газарт энэ нь тохиромжгүй юм.
Хүүхдийг уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүрээлэн буй орчны доройтлын нөлөөллөөс хамгаалах
нь НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийн нэг мөн бөгөөд хүүхэд бүрийн,
тэр дундаа хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэгтэй нийцэж байгаа юм.
Түүнчлэн шинээр тодорхойлсон НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын (ТХЗ) нэг бол хүрээлэн
буй орчны доройтлыг бууруулах асуудал юм. ТХЗ-уудад хүрэхийн тулд бид хүрээлэн буй орчны
доройтлын асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай ба энэ ажил хүүхэд, залуучуудаас эхлэх ёстой.
Тэд өнөөдөр байгалийн нөөцийг ямар ч хяналтгүйгээр хэрэглэдэг, хөрс, ус, агаарын бохирдлын
аюултай нөлөөнд автсан гаригийг өвлөж авахад хүрээд байна.
Дэлхий дээрх бодит байдал сэтгэл түгшээм байгаа нь биднийг цаг алдалгүй, шийдэмгий арга
хэмжээ авахыг шаардаж байна. Өнөөдөр дэлхийн хүн амын талаас илүү хувь хот суурин газар
амьдарч байна. 2050 он гэхэд 70 хувьд хүрнэ гэсэн тооцоолол байна. Дэлхий нийтэд гэр доторх
агаарын бохирдлын улмаас жил бүр 4,3 сая хүн нас барж байна. Эдгээр нас баралтын хагас сая
гаруй нь тав хүртэлх хүүхдийн эндэгдэл бөгөөд үүний 50-иас дээш хувь нь агаарын бохирдлоос
үүдсэн уушигны хатгалгаа өвчнөөс шалтгаалж байгаа юм.
Дээрх асуудал сүүлийн 20 жил эдийн засгийн гайхамшигтай өсөлтийг үзүүлж буй Зүүн Ази,
Номхон далайн бүс нутагт хамгийн ихээр хамааралтай юм. Хүн амын өсөлт нь ирээдүйд шинэ
боломжуудыг нээж байгаа хэдий ч угийн эмзэг болсон хүрээлэн буй орчинд илүү их дарамт үзүүлж
байгаа билээ.
Тухайлбал, БНХАУ хүрээлэн буй орчинд тулгараад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх тал дээр
ихээхэн ахиц дэвшил гаргаж байгаа ч улам бүр өсөн тэлж буй хот, суурин газруудын хүн ам
агаарын асар өндөр бохирдолд байнга өртөж байна. Индонези, Малайзи улсад хөдөө аж ахуйн
талбайг шатааснаас үүдсэн утаа тортогоос болж сургуулиудын үйл ажиллагаа тасалдаж, хүүхдийн
эрүүл мэндэд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Энэхүү хурдацтай хөгжиж буй бүс нутгийн аль
ч хэсэгт хүрээлэн буй орчны байдал доройтож, эрчимтэй хөгжиж буй хотжилт, үйлдвэржилтийн
нөлөөнд хүүхдүүд өртсөөр байна.
Үзэсгэлэнт байгаль, өвөрмөц газар нутаг, цэлмэг тэнгэр, эрүүл газар шороотой Монгол орон эдгээр
бэрхшээлээс ангид биш юм. Хурдацтай өсөн тэлж буй, төлөвлөлт муутай хотжилтын улмаас
Улаанбаатар хот нь дэлхийн хамгийн их агаарын бохирдолтой нийслэлийн нэг болжээ. Ийм учраас
НҮБ-ын Хүүхдийн сан агаарын бохирдол хүүхдэд хэрхэн нөлөөлж буйг судлан ажиллаж байгаа нь
цаг үеээ олсон чухал оролцоо хэмээн үзэж байна.
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Тус тайлан нь зайлшгүй авах шаардлагатай арга хэмжээнүүдийн талаар уриалга боловсруулах
зорилгоор шинжлэх ухааны үндэслэлтэй чухал нотолгоог гаргаж ирсэн юм. Энэ тайланг
саяхан Монгол Улсад зохион байгуулсан “Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх
нөлөө, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт олон улсын эрдэмтдийн зөвөлгөөнөөр авч хэлэлцсэн.
Тус судалгааны ажил нь уур амьсгалын өөрчлөлт, хүрээлэн буй орчны доройтлын эсрэг үйл
ажиллагааг НҮБ-ын Хүүхдийн сан зөвхөн Монгол Улсад төдийгүй дэлхий нийтэд хэрэгжүүлж буй
үйл ажиллагааныхаа тэргүүлэх чиглэлээ болгож буйг нотолж байгаа юм.
НҮБ-ын Хүүхдийн сан хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдлын асуудлыг хөтөлбөрийн үйл
ажиллагаанууддаа тусгахыг зорьж байна. Хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдлын асуудлыг
хэлэлцэхдээ хүүхдийг хүлээн зөвшөөрч, оролцуулах талаар нөлөөллийн ажил хийж байгаа юм.
Түүнчлэн бид төрийн болон хувийн хэвшлийн санхүүжилтэд хүрээлэн буй орчны асуудлыг тусгах
чиглэлээр ажиллаж байна. Ингэх нь хүүхдийн хөгжил, сайн сайхан байдалд үр ашгаа өгнө гэж үзэж
байгаа юм.
Нөхцөл байдлыг сайжруулах боломжтой гэдэгт би итгэл төгс байна. Саяханаас засгийн газрууд
тодорхой үр дүнд хүрэх боломж байгааг харуулж, бодлогын шинэ зорилтуудыг дэвшүүлж, төсвийн
шинэ эх үүсвэрийг бий болгох боломжтойг харуулсан. Монгол Улс нь улс төрийн хүсэл зориг болон
иргэний үүргийг хөшүүрэг болгон агаарын бохирдлын асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэн бусад улс
орнуудад үлгэр дууриалал болж чадна. Энэ тайлан нь шаардлагатай арга хэмжээ авахад чухал
арга хэрэгсэл болж Монголын хүүхдүүдэд өнөөдрийнхөөс илүү ногоон, тогтвортой улс орныг өвлөн
үлдэхэд нь туслана гэдэгт итгэл төгс байна.

Карин Хулшоф,
НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Зүүн Ази, Номхон
далайн орнуудын Бүсийн захирал
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МОНГОЛ УЛСАД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХ УРИАЛГА
Улаанбаатар хотод урт өвлийн агаарын бохирдол нь олныг түгшээх түвшинд ирээд байгааг үл
тоомсорлон өнгөрөөх боломжгүй юм. Учир нь агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд, тэр дундаа
хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх богино болон урт хугацааны нөлөө асар их байна. Иймээс ч
Монгол дах НҮБ-ын Хүүхдийн сан үйл ажиллагааныхаа тэргүүлэх чиглэлд хүрээлэн буй орчны
тогтвортой байдлын асуудлыг багтааж, энэ чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар болон бусад
үндэсний хэмжээний түнш байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Энэ зорилтын хүрээнд
НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж буй
талаар олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, агаарын бохирдлын хорт нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээг боловсруулахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор суурь нотолгоо баримтуудыг бий
болгоход анхаарал хандуулсан. Энэхүү судалгаа нь монгол хүүхдүүд агаарын бохирдолтод байнга
өртөж байгаа нь эрүүл мэндэд нь ноцтой үр дагавартай болохыг шинжлэх ухааны нотолгоонд
суурилан харуулахыг зорьсон юм. Мөн энэхүү дүн шинжилгээ нь 2016 оны 1 дүгээр сард агаарын
бохирдлын хүүхдэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөг шийдвэрлэх, бодлого боловсруулах зорилгоор
дотоод, гадаадын экспертүүдтай хамтран зохион байгуулсан “Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын
бохирдлын үзүүлэх нөлөө, шийдвэрлэх арга зам” олон улсын зөвөлгөөний чухал баримт бичиг
болсон юм. Судалгааны зөвлөмжийг Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газарт танилцуулсан бөгөөд
өнөөдөр бодлого боловсруулагчдын зүгээс хэрэгжүүлэх боломжтой үйл ажиллагааны хөтөлбөр
болж байгаа юм.
2016 оны УИХ-ын сонгуулийн дараа шинээр байгуулагдсан Засгийн газартай зөвшилцөж, санал
солилцсоны үр дүнд эдгээр улс төрийн хүсэл эрмэлзлийг бодит үйл ажиллагаа болгох шинэ
боломжууд гарч ирлээ. Юун түрүүнд хүүхэд, өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийг агаарын бохирдлоос
хамгаалах ажил бидний үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл болох ёстой. Ингэж бид нийгмийн
эрүүл мэндэд аюул учруулахуйц томоохон эрсдэлээс зайлсхийж чадна. Учир нь агаарын бохирдол
нь уушигны хатгалгаа өвчний улмаас үүдэх нялх, балчир насны хүүхдийн эндэгдэлд хүргэж байна.
Түүнчлэн үүнээс үүдэх уушигны гэмтэл нь хүүхдийн эрүүл мэнд болон цаашдын амьдралын сайн
сайхан байдалд нь сөргөөр нөлөөлсөөр байдаг. Өнөөгийн хүүхдүүдийн агаарын бохирдолд өртөж
байгаа шиг хэмжээний өртөлтийг өмнөх үеийн хүмүүс үзээгүй гэдгийг бид мэднэ. Мөн одооны
хүүхдүүд цаашдаа амьсгалын замын архаг өвчнөөр өвчлөх магадлал нь урд өмнө байгаагүй
түвшинд хүрэх тооцоолол байна. Далайцтай, шинэлэг арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлэхгүй
бол ирэх арван жилд өвчний дарамтын эдийн засгийн зардал улам бүр нэмэгдсээр байх болно.
НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Монгол Улсын Засгийн газартай 2017-2021 онд хамтран хэрэгжүүлэх
“Улс орны хөтөлбөр”-т хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдал, уур амьсгалын өөрчлөлт, агаарын
бохирдлын асуудлыг чухал хэсэг болгон тусгасан юм. Байгаль орчин, аялал жуулчлал, ногоон
хөгжлийн яам, Эрүүл мэндийн яам болон Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнтэй нягт хамтын
ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхдээ уушигны хатгалгаанаас урьдчилан сэргийлэх, өсвөр насны
хүүхдүүдийн оролцоог хангах замаар агаарын бохирдлын хяналтыг сайжруулах, агаарын
бохирдол эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж буй талаарх мэдлэг бий болгох зэрэг арга хэмжээнд
анхааран ажиллах юм.
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Оновчтой арга хэмжээ үргэлж найдвартай нотолгоон дээр суурилсан байдаг. Иймээс бид энэ
судалгаа нь монгол хүүхдэд үзүүлж буй агаарын бохирдлын нөлөөг бууруулахад чиглэсэн арга
хэмжээг нэн даруй авч хэрэгжүүлэхэд чухал түлхэц болно гэдэгт итгэлтэй байна. Хүн амын
гуравны нэгийг хүүхэд эзэлдэг, залуу үе нь хамгийн үнэт нөөц болох орны хувьд хүрээлэн буй
орчны тогтвортой байдалд анхааран ажиллах нь ёс суртахууны хувьд зайлшгүй шаардлагатайгаас
гадна тогтвортой хөгжлийн урт хугацааны хөгжлийг хангах хамгийн ухаалаг сонголт юм. Хамгийн
гол нь энэ бол зөвхөн хүүхдийн эрүүл орчинд өсөж торних, өөрийн авьяас чадвараа бүрэн
хөгжүүлэх эрхийн тухай асуудал бус мөн Монгол Улсын хамгийн үнэт капитал болох хүний
капитал, цаашид хөгжин дэвжих боломж, ногоон ирээдүйн тухай асуудал юм.

Роберто Бэнес

Б.Цогтбаатар

Б.Энхтуяа

Монгол дах НҮБ-ын Хүүхдийн
сангийн Суурин төлөөлөгч

Нийгмийн эрүүл мэндийн
хүрээлэнгийн захирал

Монголын Нийгмийн эрүүл
мэндийн мэргэжилтнүүдийн
нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

ДӨДС

Дэлхийн өвчний дарамтын судалгаа

ДМЭ

Диметилийн эфир

ДНБ

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ДЭМБ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

ХЕПА

Англиар “High-efficiency particulate aiг - HEPA” гэсэн үгийн товчлол ба энэ нь агаарын
тоосонцорыг өндөр үр ашигтайгаар шүүх чадвартай агаарын шүүлтүүр

ХЧААЖ

Хөдөлмөрийн чадвар алдсан амьдралын жилүүд

PM2.5

2.5 микроноос бага хэмжээний диаметр бүхий нарийн ширхэглэлт тоосонцор

ЭХБОТ

Эрчим хүч ба байгаль орчны төсөл
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ТОВЧ ХУРААНГУЙ
Улаанбаатар хот нь дэлхийн хамгийн хүйтэн
нийслэл төдийгүй удаан үргэлжлэх өвлийн
улиралд гадаад орчны бохирдлын хэмжээгээр
хамгийн их бохирдолтой хот болоод байна.
Энэ нь хотын хүн амын эрүүл мэндэд богино
болон урт хугацааны сөрөг нөлөөг үзүүлсээр
байна. Энэ чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ
авахгүй бол хүн амын хамгийн эмзэг бүлгийн нэг,
Монголын нийгмийн томоохон хувийг эзэлдэг
хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд үзүүлэх нөлөөлөл нь
илүү хор хөнөөлтэй байх юм.
НҮБ-ын Хүүхдийн сан нь Монгол Улс дах
агаарын бохирдлын талаарх бодлогын
болон олон нийтийн хэлэлцүүлэгт хүүхдийн
асуудлыг тусгах, агаарын бохирдлын хүүхдэд
үзүүлэх нөлөөг бууруулахтай холбоотой арга
хэмжээнүүдийг дэмжих чиглэлээр ажилладаг
байгууллагын хувьд энэхүү баримт бичгийн
төслийг боловсруулж Улаанбаатар хотын
агаарын хэт их бохирдлын нөлөөнд амьдарч
буй хүүхдэд учрах хор уршиг, нөлөөг харуулсан
шинжлэх ухааны нотолгоог цуглуулахыг зорьсон
болно. Үүнд, уушигны хатгалгаанаас үүдсэн
нярайн эндэгдэл, уушигны гэмтэл, ургийн хөгжил
саарах эмгэг, дутуу төрөлт болон бусад богино
болон урт хугацааны нөлөөнүүд багтана. 2013
оны байдлаар Монгол Улсад цаг бусын нас
баралтын тэргүүлэх шалтгаан болсон гурван
өвчин бүгд агаарын бохирдолтой холбоотой
байгаа нь зохих хариу арга хэмжээг яаралтай
авах шаардлагатайг харуулж байна. Тухайлбал,
хүүхэд хөгжлийнхөө эмзэг үед агаарын
бохирдолд өртөх нь эрүүл мэндэд нь урт удаан
хугацааны нөлөө үзүүлдгийг нотолсоныг тус
судалгаанаас харж болно. Хүүхдийн уушигны
хөгжил бага насанд нь явагддаг ба хамгийн
чухал үе нь нярай үе юм. Иймээс нярай
хүүхдийн дотоод болон гадаад орчны агаарын
бохирдлыг бууруулж уушигны хатгалгаанаас
урьдчилан сэргийлэх нь уушигны хөгжилд нэн
чухал юм. Мөн өртөлтийг бууруулах ийм арга
хэмжээг сургуулийн насны хүүхдүүдийн дунд
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Тус баримт бичгээр Улаанбаатар хотын
агаарын бохирдолд хүүхэд өртсөнөөс үүдэлтэй
эрүүл мэндийн дарамтыг бууруулахын
тулд хэрэгжүүлж болох багц бодлого, үйл
ажиллагааны чиглэлүүдийг тодорхойлсон
нь олон улсын экспертүүдын зөвөлгөөнөөс

гаргасан зөвлөмжийн үндэс суурь болсон болно.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдолтой
холбоотой хүүхдийн өвчлөлийн тохиолдлыг
бууруулахын тулд тус тайлан нь дараах гурван
тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон болно. Үүнд:
•

Гэр болон сургуулиудыг цэвэр түлшээр
хангах ба дүүргийн дулаан хангамжийг
сайжруулах замаар агаарын бохирдлыг
бууруулах

•

Дархлаажуулалтын хамралт, өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн түвшин дэх хатгалгааны
эмчилгээг сайжруулж, хатгалгааны өвчлөлийн
тохиолдлын тоог бууруулах

•

Агаарын бохирдолтой холбоотой өвчлөлийн
эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулах, үүнд
тамхины утаанд өртөх, хоол тэжээлийн
дутал, эхийн сүүгээр дагнан хооллохгүй байх
зэрэг багтана.

Цэвэр түлшний хэрэглээнд шилжих хэрэгцээ
шаардлагыг Засгийн газар болон олон улсын
байгууллагууд хүлээн зөвшөөрч байгаа хэдий
ч энэ чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх стратегийг
цаг алдалгүй, нэн даруй санхүүжүүлснээс
гарах эдийн засгийн үр ашгийн талаарх болон
агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр ямар ч
арга хэмжээ авахгүй байхад гарах үр дагаврын
талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь нэн
чухал болоод байна. Түүнчлэн Улаанбаатар
хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад
чиглэгдсэн салбар хоорондын, нэгдсэн цогц
мастер төлөвлөгөөг боловсруулах нь тэргүүлэх
чиглэлийн нэг байх ёстой. Агаарын бохирдлоос
үүдэлтэй эрүүл мэндийн дарамтыг бууруулах
нь олон яамд, салбаруудын үйл ажиллагаанаас
хамаарах асуудал юм. Яамд болон олон улсын
байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа
холбоо улам бүр чухал болж байгаа бөгөөд
ялангуяа, барилгын стандартыг сайжруулах,
эрчим хүчний хэмнэлт, эрчим хүчний татаас
болон шинэ технологитой холбоотой
асуудлуудаар хамтран ажиллах нь нэн чухал
байна.
Түүнчлэн агаарын бохирдолд хүүхдийн
өртөлтийг бууруулахад чиглэсэн тодорхой
арга хэмжээнүүд, тухайлбал байгууллагуудын
хариуцлагын түвшин болон төв болон орон
нутгийн түвшний хамтын ажиллагааны
зохицуулалтын механизмыг тодорхой зааж
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өгөх шаардлагатай байна. Эдгээр арга хэмжээ
нь агаарын бохирдлоос үүдсэн өвчлөлд
хүүхэд өртөж байгаа гурван үндсэн орчинд
чиглэсэн байх ёстой. Эдгээрийг жирэмсэн үе
болон 1 хүртэлх насны үе, гэрийн орчин болон
сургуулийн орчинд авах арга хэмжээ гэж ангилан
авч үзнэ.
Жирэмсэн үе болон хүүхдийн 1 хүртэлх насны
үед авах арга хэмжээний хүрээнд тамхины
утааны өртөлтийг бууруулах, пневмококкийн
эсрэг дархлаажуулалтын хамралтыг
нэмэгдүүлэх, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд
уушигны хатгалгааг антибиотикоор эмчлэх
чадавхийг сайжруулах шаардлагатай. Үүнээс
гадна өндөр эрсдэлтэй хүүхдүүдийн дархлааг
амьсгалын замын өвчлөл үүсгэгч риновирүсийн
моноклон эсрэг бие болох паливизумабаар
дэмжин сэргийлэх, хүүхдийг төрсний дараахь
эхний 6 сарын турш эхийн сүүгээр дагнан
хооллох, хоол тэжээлийн дутлаас урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг чухалчлан авч
үзэх шаардлагатай байна.
Түүнчлэн агаарын бохирдлын концентрацийг
бууруулахад чиглэсэн тоног төхөөрөмжүүдийг
ашиглах нь чухал бөгөөд эх, хүүхдийн тусламж
үйлчилгээний хөтөлбөр, удирдамжид эхийн
жирэмсэн үед болон хүүхдийг 1 нас хүртэлх үед
агаарын бохирдолд өртөх эрсдэлээс хамгаалах
дотоод орчны агаар шүүх механик төхөөрөмжийн
хэрэглээг нэмж тусгах нь зүйтэй.
Харин гэр доторх агаарын бохирдлыг бууруулах
арга хэмжээ авахдаа түүхий нүүрсийг хийн
түлшээр солиход анхаарч ажиллах, үүний
зэрэгцээ хотын төвийн орон сууцны байруудыг
дүүргийн нэгдсэн дулааны сүлжээнд холбох
шаардлагатай байна. Мөн агаарын бохирдлын
өртөлтийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээнд
сууцны дулаалгыг стандартчлах, сайжруулах,
гэр болон сууцанд гадаад орчны агаар
нэвтрэлтийг бууруулах нийлүүлэлт хийх, эрчим
хүчний хэмнэлтийг сайжруулах зорилгоор үүдний
амбаар барих зэрэг багтана. Мөн гэрийн орчинд
тамхины утааны өртөлтийг бууруулах нь нэн
тэргүүнд авах чухал арга хэмжээ байх ёстой.
Сургуулиудын нүүрсэн галлагаатай нам
даралтын зуухыг хийн түлшний зуухаар солих
замаар нүүрсний хэрэглээг бууруулах нь
хүүхдийн ихэнх цагаа өнгөрүүлдэг сургуулийн
орчин дах утааны ялгаруулалтыг бууруулна.
Сургуулийн дотоод орчны агаарын бохирдлыг
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бууруулахын тулд Агаарыг халаах, хөргөх,
сэлгэх төхөөрөмжөөр тоноглогдсон сургуулиудад
ХЕПА шүүлтүүрийг агааржуулалтын хоолойнд
суурилуулснаар дотор орчны агаарын бохирдлыг
бууруулах боломжтой.
Тус судалгаанд санал болгож буй өөр хоёр
чухал арга хэмжээнд зан үйлийн өөрчлөлт,
мэдлэг ойлголт нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанууд
багтана. Түүнчлэн сургууль нь агаарын
бохирдлын талаар болон цэвэр түлшний
хэрэгцээ шаардлага, агаарын бохирдлын эрүүл
мэндэд үзүүлэх үр нөлөөний талаар мэдээлэл,
мессэжийг түгээх чухал орчин болох юм.
Хичээлийн хөтөлбөрт энэ талаарх мэдээллийг
суулгаж өгснөөр хүүхдүүд энэ талаарх мэдээлэл,
мессэжийг эцэг, эхчүүддээ дамжуулан түгээх
боломжтой. Иймээс хичээлийн хөтөлбөрт
агаарын бохирдлын талаарх мэдээллийг суулгаж
өгөх нь олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх,
нийгмийн хариуцлага, олон нийтийг дайчлах
зэрэгт чухал ач холбогдолтой юм.
Өнөөдрийн байдлаар монгол хүүхдүүд агаарын
бохирдолд ноцтой өртөж байна. Үүнтэй
холбогдуулан тус тайлан нь Монгол Улсын
Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнээс
гадна хүүхдэд агаарын бохирдлын үзүүлж буй
хор нөлөөг бууруулахад чиглэсэн нэмэлт арга
хэмжээг нэн даруй авч хэрэгжүүлэхийг уриалж
байгаа юм. Хүүхдэд агаарын бохирдлын үзүүлж
буй хор нөлөөг бууруулахын тулд түүний эрүүл
мэндийн үр нөлөөг судлахад шаардлагатай
санхүүжилт хуваарилах, бодлогын үр
ашигтай зохицуулалтыг бий болгох, агаарын
чанарыг сайжруулахад чиглэгдсэн бодлогын
хэрэгжилтийн үр нөлөөг үнэлэх зэрэгт улс
төрийн тууштай хүсэл зориг шаардлагатай
байдаг.
Монгол Улсын Засгийн газар нь агаарын
бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг нэн
тэргүүнд авч үзэж, энэ чиглэлээр нилээдгүй
ахиц гаргасан. Энэхүү тайлан нь Засгийн
газрын эдгээр бодлого, төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд хүүхдийн эрхийн
өнцөгөөс дэмжлэг үзүүлэх, агаарын бохирдлын
монголчуудын эрүүл мэндэд нөлөөлөх
нөлөөллийг бууруулах, улмаар арилгахад
чиглэсэн аливаа арга хэмжээний цөмд хүүхдийг
авч үзэхэд хувь нэмрээ оруулах юм.
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БҮЛЭГ 1: УЛААНБААТАР ХОТЫН
АГААРЫН БОХИРДЛЫН ХҮҮХДИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮР НӨЛӨӨ

9

Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөө, шийдвэрлэх арга зам

ОРШИЛ
Өнөөдөр Улаанбаатар хот гадаад орчны
агаарын бохирдлын хэмжээгээрээ дэлхийд
дээгүүрт ордог хот болжээ. Агаарын бохирдол
аюултай түвшинд хүрч хотын хүн ам ДЭМБын олон улсын стандартад заасан жилийн
дундаж нарийн ширхэглэгт тоосонцорын
(PM2.5) зөвлөмж хэмжээнээс 7 дахин их1 2,
Монгол Улсын үндэсний стандартад заасан
жилийн дундаж зөвшөөрөгдөх дээд түвшингээс
буюу 25 µg/м3-ээс 3 дахин өндөр бохирдолд
өртөж байна (хавсралт 1). Хэрвээ дорвитой
санаачилга гаргаж, тодорхой арга хэмжээ
авахгүй бол өртөлтийн түвшин дараагийн 10
жилийн турш бага багаар нэмэгдсээр байх
бөгөөд хотын хүн амын эрүүл мэндэд ноцтой
үр нөлөө үзүүлэх хандлага харагдаж байна.3
Монгол Улсын Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн
(1996) 5.2-т “хүүхэд бүр эрүүл мэнд өсч бойжих,
аюулгүй орчинд амьдрах, хүчирхийллээс ангид
байх эрхтэй” гэж заасан. Улаанбаатар хотын
агаарын бохирдол болон агаарын бохирдлын
эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө нь тус хуульд
заасан хүүхдийн эрүүл өсч бойжих, аюулгүй
орчныг хангаж чадахгүй байна.
Тус баримт бичгийн зорилтуудад хүүхдийн
агаарын бохирдолд өртөмтгий эмзэг үеүүдийг
амьдарч буй орчинтой нь холбож ойлгох,
өртөлтийн хор хөнөөл цаашдын амьдралд нь
хэрхэн нөлөөлдгийг тодорхойлох, мөн ийм
өртөлтүүдээс урьдчилан сэргийлэх, өвчний
дарамтыг бууруулахын ач холбогдлыг онцлох
зэрэг оршино. Түүнчлэн бид Улаанбаатар хотын
агаарын бохирдлоос үүдэж буй өвчлөлийг
бууруулахад чиглэгдсэн цогц бодлого,
хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох
юм.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын түвшин
хэт өндөр байгаа нь агаар бохирдуулагч утааны
ялгарал их, газар зүйн байрлал болон цаг
уурын нөхцлийн хосолмол хүчин зүйлээс
Р.В. Аллен ба бусад. “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол ба
түүнээс үүдэлтэй нас баралтын үнэлгээ” Air Quality, Atmosphere &
Health Сэтгүүл, 2013, 6 (1), 137-150 тал
2
Гуттикунда СК, Лодойсамба С, Булгансайхан Б, Дашдондог Б.
“Улаанбаатар хотын тоосонцорын бохирдол” Air Qual Atmos Heal
сэтгүүл, 2013; 6: 589-601 тал. Doi:10.1007/s11869-0130198-7
3
С. Очир ба бусад. “Төслийн төгсгөлийн тайлан: Улаанбаатар
хотын агаарын бохирдол ба эрүүл мэнд” Улаанбаатар хот, 2014
он.
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үүдэлтэй юм. Хотын газар зүйн байрлал нь
уулаар хүрээлэгдсэн хөндийд орших бөгөөд
хүрээлж буй уулуудын бэлээр гэр хорооллууд
тархан байрласан байна. Эдгээр гэр хорооллын
60 гаруй хувийг оршин суугчдын өөрсдөө
барьсан 1-2 давхар байшингууд эзэлдэг.
PM2.5-ын ялгарлын 70% нь гэр хорооллын
нүүрсээр галладаг зуухнаас ялгарч байгаа4,5 ба
үлдсэн хувь нь цахилгаан станц, автомашин
болон аж үйлдвэрээс ялгардаг байна.
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өрхүүд
нүүрс түлдэг зуухыг өвлийн (10-р сараас 3-р
сар) турш ашигладаг бөгөөд түлшний зардал
нь өрхийн эдийн засагт ихээхэн дарамт болдог.
Нүүрсээр галладаг зуух агаарын бохирдлын гол
шалтгаан болж байгаа тул агаарын бохирдлын
концентраци нь оройноос шөнө дунд хүртэл,
мөн үүрээр хамгийн өндөр байдаг.6
Дээрээс нь Улаанбаатар хотын газар зүйн
байрлал болон уур амьсгал давхар нөлөөлж
байна. Нийслэлийн өвлийн агаар Сибирийн эх
газрын антициклоны хүчтэй нөлөөнд оршдог
тул газар дээрх хүйтэн агаарын давхаргыг
дулаан агаарын давхарга нөмөрч, улмаар
хотын агаарын бохирдол хөндийн доод хэсэгт
бөөгнөрч үлддэг.
Агаарын бохирдлын өртөлтөнд хамгийн эмзэг
бүлэг бол хүүхдүүд юм. Агаарын бохирдолоос
үүдэлтэй өвчлөлүүдийн улмаас нярай болон
бага насны хүүхэд эндэх эрсдэл өндөр байдаг
бөгөөд дэлхий дахинд жил бүр 230,000 хүүхэд
гадаад орчны агаарын бохирдлоос үүдэлтэй
амьсгалын доод замын хурц үрэвслээр нас
барж,7 500,000 гаруй хүүхэд хоол хийхдээ
ашигладаг хатуу түлшнээс ялгардаг доторх
орчны агаарын бохирдлын улмаас эндэж
байна.8 Үүн дээр нэмээд сууцаа халаах
зорилгоор түлж буй хатуу түлшний ялгарлаас
4
5

1

6

7

8

Аллен ба бусад. –“-Дэлхийн банкны Азийн Тогтвортой, Альтернатив Эрчим Хүчний
Хөтөлбөр (ASTAE). “Улаанбаатар хотын ядуу, хотын захын
гэр хорооллын Халаалт” <http://iteresources.worldbank.org/
INTMONGOLIA/Resources/Mongoliaheating_poor_peri_urban_ger_
areas_of_B_ASTAE_ENG.pdf >
Social Impact. ‘Монголын МСС-ийн Эрчим хүч, байгаль орчны
төслийн хүрээнд олгосон эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух
хөтөлбөрийн үр нөлөөний үнэлгээний үр дүн’, Arlington, VA: 2014.
Ж. Лелиевелд ба бусад. “Гаднах орчны агаарын бохирдол нь
дэлхийн хэмжээнд цаг бусын нас баралтанд нөлөөлж буй байдал”
Nature. 2015, 525, (7569), 367-371 тал
http://appsho.int/gho/data/node.wrapper.ENVHEALTHHAP?lang=en&menu=hide
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үүдэлтэй нас баралт тооцогдох ёстой ч
дэлхийн хэмжээнд үүнийг нэгтгэсэн тодорхой
тоо байхгүй байна. Мөн агаарын бохирдол
төрөлтийн үр дүнд хүүхэд бага жинтэй, эсвэл
дутуу төрөх зэргээр нөлөөлж, хүүхдийн уушиг
гэмтсэнээр насан туршийн эрүүл мэндэд нь
сөрөг нөлөө үзүүлдэг.9 Иймээс Монгол Улсад
хүүхдийн сайн сайхныг хангах нэг гол хүчин
зүйл нь тэднийг агаарын бохирдлоос хамгаалах
явдал юм.
1.2 УЛААНБААТАР ХОТЫН ХҮН АМЫН
АГААРЫН БОХИРДЛООС ҮҮДСЭН ӨВЧНИЙ
ДАРАМТ
Хэдийгээр агаарын бохирдол нь хүний
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй бохирдуулагч
бодисуудын нийлмэл боловч шаталтаас
үүдэлтэй агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд
үзүүлэх нөлөөг PM2.5 гэсэн үндсэн үзүүлэлтээр
тодорхойлдог. PM2.5 гэдэг нь уушигны гүнд
нэвтэрч ордог 2.5 микроноос бага диаметртэй
тоосонцорууд юм. Энэ тоосонцорын эрүүл
мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаар хийгдсэн
судалгаа, мэдээлэл хангалттай байдаг. Гэвч
зарим өвчлөлийн хувьд шаталтаас үүдэлтэй
бохирдлоос гадна өөр бохирдуулагч бодис
байх боломжтой. Зөвхөн PM2.5–ын хувьд ихэнх
өвчлөлийн өртөлт ба хариу үйлдлийн харилцан
хамаарлыг тодорхойлсон байдаг ба энэ
хамаарал дээр үндэслэн өвчлөлийн дарамтыг
тооцдог.

Улаанбаатар хотын хүн амын дунд цаг
бусаар нас баралтад зүрх судасны өвчлөл
(зүрхний ишеми өвчин болон цус харвалт)
хамгийн түгээмэл байгаа бөгөөд хөдөлмөрийн
чадвар алдсан амьдралын жилүүдийн
(ХЧААЖ) зонхилох шалтгаан нь зүрх судасны
тогтолцооны өвчлөл, хүүхдийн хатгалгаа өвчин
байна.11
Дэлхийн өвчний дарамтын судалгаанд
агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд үзүүлэх
сөрөг нөлөөний талаарх дэлхий нийтэд
хийгдсэн судалгаа, баримт материалуудыг
авч үзсэн байдаг. Энэ судалгаагаар олон
төрлийн өвчинд агаарын бохирдол нөлөөлж
байсан хэдий ч тодорхой таван өвчний хувьд
агаарыг бохирдуулагч тоосонцортой шууд
тоон хамаарал ажиглагдсан.12 Тухайлбал,
Энхмаа нарын13 судалгааны дүнгээс харахад
Улаанбаатар хотын гадаад орчны агаарын
бохирдол болон үр зулбалтын тохиолдлын
статистикийн харилцан хамаарал өндөр байгааг
тогтоосон бол Дорж нарын14 судалгаагаар
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, гүйцэд
тээлттэй боловч бага жинтэй төрөлтийн
хооронд өндөр хамаарал байгааг тодорхойлсон
байна. Хүснэгт 1-д Дэлхийн өвчний дарамтын
судалгаагаар тодорхойлсон Улаанбаатар хотын
агаарын бохирдлоос үүдэлтэй 5 өвчлөлийн
тархалт болон холбогдох зэрэглэлийг 2015 оны
байдлаар харууллаа.15

Дэлхийн өвчний дарамтын судалгаанд Монгол
Улсын хүн амын эрүүл мэндэд агаарын
бохирдол асар ихээр нөлөөлж байгааг
тогтоосон. 2013 оны байдлаар улсын хэмжээнд
цаг бусаар нас барж буй гурван өвчин нь
агаарын бохирдлоос үүдэлтэй байжээ.10

11
12

13

9

10

В.Ж. Гаудерман ба бусад. “Өмнөд Калифорни мужцийн
хүүхдүүдийн уушигны үйл ажиллагааны хөгжил ба агаарын
бохирдолын хоорондын уялдаа” Америкийн Амьсгалын Замын
болон Сэхээн Амьдруулах Эмчилгээний Сэтгүүл. 2000, 162, (4),
1383-1390 тал.
Insititute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Монгол 2013.
www.healthdata.org.
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15

Очир ба бусад. –“-Лим С. ба бусад. “21 бүс нутгийн эрсдэлийн хүчин зүйлсийн багц
болон 67 эрсдэлийн хүчин зүйлсийн өвчлөл ба гэмтэл бэртэлийн
дарамтын эрсдэлийн харьцуулсан үнэлгээ: Даян дэлхийн өвчний
дарамтын судалгаа 2010-д зориулж хийсэн систечилсэн дүн
шинжилгээ” Lancet. 2012, 380, (9859). 2224-2260 тал.
Энхмаа Д. Ба бусад. “Монгол Улсад улирлын чанартай
агаарын бохирдол нь ураг аяндаа зулбахтай хүчтэй корреляци
хамааралтай” BMC Pregnancy and Childbirth. 2014, 14, (1), 45-р
тал.
Дорж Г., Даян А.,Нанжид К., Лхагваа У.,Очир С. (2014). “Монгол
Улсын Улаанбаатар хотод агаарын бохирдол бага жинтэй хүүхэд
төрөх эрсдэлийн хүчин зүйл мөн үү?”. Open Access Library Journal.
1, 1-6. Doi: 10.4236/oal-ib.11008885.
Очир ба бусад. –“-11
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чанарыг урт хугацаанд сайжруулах нь хүүхдийн
уушигны үйл ажиллагаанд статистик болон

Хүснэгт 1. Улаанбаатар хотын агаарын
бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөл, 2015 он16
Улаанбаатар хотын хүн амын өвчлөлийн
дарамтын тооцоолол, 5 өвчин, 2015 он

Холбогдох
зэрэглэл

Нас
баралт

ХЧААЖ

Алдсан
жил

435

37,290

2

Зүрхний ишеми
өвчин

2,151

47,903

1

Цусны эргэлтийн
тогтолцооны өвчин
(цус харвалт)

1,493

34,321

3

Уушигны архаг
бөглөрөлт өвчин

453

17,739

17

Цагаан мөгөөрсөн
хоолой, бронх,
уушигны хорт хавдар

233

5,826

18

Өвчин
5 хүртэлх насны
хүүхэд
Амьсгалын доод
замын халдвар
болох хатгалгаа (0-4
нас)
Насанд хүрэгсэд

Улаанбаатар хотын хүүхдийн агаарын
бохирдлоос үүдэлтэй өвчний дарамтын ихэнх
хувь нь уушигны доод замын цочмог халдвар
буюу хатгалгаанаас үүдэж байна. Хүүхэд
насандаа агаарын бохирдолд өртөх нь цаашид
агаарын бохирдолтой холбоотой архаг өвчнөөр
өвчлөх тохиолдлыг улам ихэсгэх магадлалтай.
Тухайлбал, амьсгалын замын өвчний улмаас
үүссэн уушигны бүтцийн өөрчлөлт нь хүүхдийн
биеийн хөгжлийн чухал үед амьсгалын хэвийн
урсгал алдагдуулснаар амьсгалын замын
эрхтэнүүдэд архаг, удаан хугацааны эргэшгүй
өөрчлөлт үүсэхэд хүргэдэг.17 Түүнчлэн агаарын
Мөн тэнд.
С. Саглани ба бусад. “Бага насны хүүхдийн хөхүүл ханиалгын
үед эозинофилийн үрэвсэл болон амьсгалын замын урсгалыг
загварчлалыг эрт илрүүлэх нь” Америкийн Амьсгалын Замын
болон Сэхээн Амьдруулах Эмчилгээний Сэтгүүл. 2007, 176, (9),
858-864 тал.
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эмнэл зүйн хувьд эерэгээр нөлөөлж18, улмаар
агаарын бохирдлын шалтгаант уушигны архаг
бөглөрөлт өвчин, уушигны хавдар болон зүрх
судасны өвчлөл зэрэг олон өвчин үүсэхээс
сэргийлдэг болох нь тогтоогдсон байна.
Богино ба урт хугацаагаар нарийн ширхэглэгт
тоосонцорт өртөх нь зүрх судасны өвчний
эрсдэл болон уушигны хатгалгааны улмаас
эмнэлэгт хэвтэх эрсдэлтэй шууд хамааралтай.19,
20
Гэхдээ Дэлхийн өвчний дарамтын судалгаанд
агаарын бохирдолтод өртөлт ба хариу
үйлдлийг тооцохдоо агаарын бохирдлын удаан
хугацааны өртөлтийн дундажийг авч үздэг.
Хэдийгээр агаарын бохирдлын хэмжээ дээд
цэгт хүрэх үед хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх
боловч үүнийг батлах хангалттай нотолгоо
байхгүй байна. Агаарын бохирдлын эрүүл
мэндийн нөлөөлөл нь тодорхой нэг газар бус
харин хүмүүсийн цагаа өнгөрүүлж буй бүхий
л орчны агаарын бохирдлын тухайд яригдах
асуудал юм. Агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд
үзүүлэх нөлөө нь зөвхөн нэг газраас ялгарч
буй бохирдлоос шалтгаалдаггүй, харин хүний
амьдарч буй бүхий л газрууд дах өртөлт болон
хувь хүний өвчинд хэр өртөмтгий байдлаас
хамаардаг.

18

19

16
17

20

В.Ж. Гаудерман. “Агаарын чанарыг сайжруулснаар хүүхдийн
уушигны хөгжилд нөлөөлөх нь” Шинэ Английн Эрүүл Мэндийн
Сэтгүүл. 2015, 372, (10), 905-913 тал
Ж. Негриcоли, Л. Ф. Наскименто. “Агаар дах тоосонцорууд болон
хатгалгааны улмаас эмнэлэгт ирж буй хүүхдийн бүртгэл” Revista
paulista de pediatria: orgao official de Soceidade de Pediatre de Sao
Paulo. 2013, 31, (4), 505-506 тал.
Р. Д. Бруук ба бусад. Агаарын бохирдол ба зүрх судасны
өвчлөл: Америкийн Зүрхний эмч нарын нийгэмлэгийн Хүн амын
болон Урьдчилан сэргийлэх шинжлэх ухааны экспертүүдийн
хэлэлцүүлэгт оролцсон эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн
танилцуулга” Circulation, 2004, 109, (21), 2655-2671.
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Гадаад орчны агаарын бохирдлын
концентрацид биш харин түүний өртөлтөд
анхаарлаа хандуулах нь хүмүүс цагаа илүү
өнгөрүүлдэг, өөр өөр орчны өртөлтийн хэмжээг
тодорхойлох нөхцлийг бүрдүүлж ингэснээр
тэдгээр орчинд чиглэсэн эрүүл мэндийн үр
нөлөөг сайжруулах арга хэмжээг илүү оновчтой
болгоход хувь нэмэр оруулна.
Агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд гарах үр
нөлөө нь тухайн өвчлөлд агаарын бохирдолтой
хавсран нөлөөлдөг бусад гадаад, дотоод
эрсдэлт хүчин зүйлээс шалтгаалдаг. Иймээс
агаарын бохирдлоос үүдсэн өвчлөлийг
бууруулахын тулд агаарын бохирдолтын
өртөлтийг багасгах, дархлаажуулах замаар
өвчлөлийн тархалтыг бууруулах, мөн урьдчилан
сэргийлж болохуйц эрсдэлт хүчин зүйлсийг
бууруулах зэрэг цогц арга хэмжээнүүдийг авах
шаардлагатай. Агаарын бохирдлын өртөлтийг
бууруулахад хүүхдийн цагаа өнгөрүүлж буй
бүхий л орчинд, ялангуяа хамгийн өртөмтгий
эмзэг үед байх байршил бүрт чиглэгдсэн зохион
байгуулалт, эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай
байна.

1.3 АГААРЫН БОХИРДЛЫН
ӨРТӨЛТИЙН БАЙРШИЛ БОЛОН ХҮН
АМЫН ХАМГИЙН ЭМЗЭГ БҮЛЭГ
БОЛОХ ХҮҮХЭД
Дээр дурьдсанчлан агаарын бохирдлын
улмаас хүүхэд амьсгалын доод замын цочмог
халдвараар өвчлөх, өвчний дарамт үүсэн
улмаар агаарын бохирдлоос үүдсэн архаг
өвчлөлүүдэд илүү өртөмтгий болдог. Тухайлбал,
уушигны хөнгөн эсвэл хүнд хэлбэрийн хатгалгаа
тусах нь наад зах нь нэг архаг өвчин үүсэх
эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг ба энэ нь ихэнхдээ

уушигны үйл ажиллагаа муудах үр дагаварт
хүргэдэг.21 Түүнчлэн агаарын бохирдлын
өртөлт ба олон удаа хатгалгаа өвчин тусах
нь хүүхдийн цаашдын амьдралд агаарын
бохирдлоос үүдсэн архаг өвчнөөр өвдөх
магадлалыг нэмэгдүүлдэг байна.22 Эдгээр
өвчлөлд өртөмтгий байдал нь хэзээ өртөхөөс үл
хамааран үр дүн нь харилцан адилгүй байдаг.
Гэхдээ амьсгалын доод замын өвчлөлийн хувьд
дийлэнхдээ жирэмсэн үеэс эхлэн хүүхэд 2 нас
хүртэлх хугацаа байдаг ба тэр дундаа агаарын
бохирдолд хамгийн өртөмтгий байх эмзэг үе нь
хүүхэд төрсний дараах эхний 2-3 сар юм. Нөгөө
талаас амьсгалын замын архаг өвчинд хүргэдэг
агаарын бохирдлын өртөлт нь уушиг бүрэлдэн
хөгжих бүх явцын турш нөлөөлж болох ба эн нь
эрхтэн тогтолцооны хөгжлийн үе шат, бүрэлдэж
гүйцсэн үеийн өртөмтгий байдлаас хамаарна.
Уушигны бүтэц, үйл ажиллагаа нь ургийн
хөгжил, эсвэл төрсөний дараа зэрэг хамгийн
эмзэг цаг үед орчны нөлөөлөгч хүчин зүйлсээс
хамаарч өөрчлөлтөд ордог.23 Уушигны хөгжлийн
дийлэнх нь ургийн хөгжлийн үед явагддаг
бөгөөд жирэмсэний үеийн эхийн тамхидалт,
дам тамхидалт нь ургийн уушигны хөгжилд
эргэлтгүйгээр нөлөөлдөг талаар хангалттай
судалгаа хийгдсэн байдаг24, 25. Нялх, хөлд
дөнгөж орж буй хүүхдийн цээжний хэнхэрцэг,
өрц сул хөгжилтэй байдгаас уушигны
агааржилт муу, уушигны үлдэгдэл агаарын
21

22

23

24
25

К. Едмонд ба бусад. “Хүүхэд насны хатгалгаа өвчний урт
хугацааны үр дагавар: системчилсэн дүн шинжилгээ ба мета дүн
шинжилгээ” PLoS One, 2012, 7 (2), e31239 тал.
С. С. Салви, П. Ж. Барнес. “Тамхи хэрэглэдэггүй хүмүүсийн дунд
уушигны архаг бөглөрөлт өвчин” Lancet, 374, (9691), 773-743 тал.
П. Меркус, А. Хислоп. “Нярай үеэс насанд хүрэх хүртэлх уушигны
хөгжил” European Respitatory Monograph, 2006, 37, 8-р тал.
Мөн тэнд.
Г. С. Мариц, С.Ж.Морлей, Р. Хардинг. “Уушигны бүтэц болон үйл
ажиллагааны доголдолын эрт үеийн шалтгаанууд”. Early Human
Development, 2005, 81, (9), 763-771 тал.
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эзэлхүүн бага байдаг. Уушигны цулцангийн
хөгжил нь 3 настайд бүрэн хөгжиж гүйцэх
ба цаашдаа зөвхөн хэмжээ нь л томордог.
Цээжний хэнхэрцэг болон уушигны уян
хатан чанар 7-8 нас хүртэл аажим томордог
бол энэ наснаас хойш уушигны хэмжээ
эрчимтэй томордог байна.26 Амьсгалын замын
тогтолцоо бүрэлдэхэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг
хүчин зүйлсийн талаар илүү дэлгэрэнгүй
судалгаанууд байдаг, (жишээ нь Гриноф27)
харин уушигны хөгжлийн талаар энд дурьдаж
байгаа нь уушигны хөгжил хүүхэд насанд
явагдаж гүйцдэг учраас агаарын бохирдлын
өртөлтийг бууруулах арга хэмжээг хүүхдийн
хөгжлийн бүх үе шатанд авах шаардлагатайг
нотолж байгаа юм. Тэгэхээр хатгалгаа өвчин,
уушигны хөгжилд нөлөөлөх агаарын бохирдлын
өртөлтийг бууруулах арга хэмжээг хүүхдийн
хөгжлийн эхэн үед гэрийн нөхцөлд хэрэгжүүлэх
нь тэргүүлэх чиглэл байх ёстой болж байгаа
юм. Гэхдээ сургуулийн насны хүүхдэд чиглэсэн
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь хожим насанд
хүрэхэд агаарын бохирдлын сөрөг нөлөөллийг
бууруулахад үр дүнтэй байдаг.
Агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчинд эмзэг
байх нь хүүхдийн наснаас хамаардагийг
ойлгох нь чухал бөгөөд энэ нь хүүхэд насанд
өртөлтийн орчин нэлээд их өөрчлөгддөгтэй
холбоотой. Үйл хөдлөл цаг хугацааны
судалгааны үр дүнгээс харахад хүүхэд болон
насанд хүрэгсэд амьдралынхаа 90 гаруй
хувийг гэр, сургууль, цэцэрлэг зэрэг дотоод
орчинд өнгөрүүлдэг байна. Иймд дотоод
орчны агаарын бохирдлын өртөлт давамгайлж
эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө нь ч тэр хэрээр
өндөр байдаг. Хурц хэлбэрийн хатгалгаанд
өртөмтгий, өвлийн улиралд ихэнх цагаа гэртээ
өнгөрүүлдэг бага насны хүүхдэд сууцны дотоод
орчин туйлын чухал юм. Нийгмийн даатгалын
сангаас 2 хүртэлх насны хүүхдээ асарч буй эхэд
тэтгэмж олгодог. Улаанбаатар хотод 3 хүртэлх
насны хүүхдэд зориулсан хувийн яслиуд өдрийн
цагаар хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд
дараа нь 3-аас дээш насны хүүхдэд зориулсан
цэцэрлэгт орох боломжтой.

Меркус ба Хислоп, -“А. Гриноф. “Уушигны хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлс”
Pediatric Respiratory Review, 2000, 1, (4)}, 314-320 тал.
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Хүүхдүүд 6 наснаас эхлэн сургуульд орж,
анхан шатны боловсрол авч бүрэн бус дунд
боловсролыг 12-14 насандаа, ахлах ангид 1518 насныхан бүрэн дунд боловсрол эзэмшиж
байна28.
Сургуулийн насны хүүхдийн агаарын бохирдолд
өртөх байдал нь тэдний сургууль руугаа хэдэн
цагт явдаг, яаж очдог, сургууль хаана байрладаг,
сургуулийн халаалтын хэлбэр, хичээлийн цаг
зэргээс хамаарна. Сургууль хүүхдийн гэрээс
өөр газар байрладаг, эргэн тойрны бохирдлын
эх сурвалж, сургуулийн барилгын нэвтрэмхий
чанар, халаалтын эх үүсвэр зэрэг нь янз бүр
байх нь сургуулийн дотоод орчны агаарын
бохирдлын концентраци өөр өөр байхад
хүргэнэ. Өдрийн хэдэн цагт хичээл ордог нь
туйлын чухал юм. Учир нь өдрийн 24 цагийн
туршид түлшний хэрэглээ, бохирдуулагч
бодисын агаар мандалд тархах төлөв харилцан
адилгүй байдаг. 1-3 дугаар ангийнхан гол төлөв
11:30-16:30 цагийн хооронд хичээллэдэг. Харин
4-8 дугаар ангийнхны хичээл ихэвчлэн 8:0013:10 цаг хүртэл, ахлах ангийхан 13:10-18:30
цагийн хооронд хичээллэдэг. Хэрэв тухайн
сургууль зөвхөн бага ангийн хүүхэд сургадаг
бол дээрхээс өөр цагийн хуваарьтай байдаг.

1.4 ХҮҮХДИЙН ХАТГАЛГАА
Дэлхийн хэмжээнд амьсгалын доод замын
хурц халдварт өвчний улмаас нас барагсдын
95% нь бага, дунд орлоготой улс орнуудад
тохиолдож байна.29 Хатгалгаа өвчний улмаас
нас барагсдын 81% нь 2 хүртэлх насны хүүхэд
байна.30 Бага, дунд орлоготой улс орнуудад
амьсгалын доод замын хурц халдварт өвчний
(ДЭМБ-ын тодорхойлолтоор) улмаас нас барж
буй 5 хүртэлх насны хүүхдийн гол эрсдэл
нь хатгалгаа маш хүндэрсэн үедээ эмнэлэгт
ханддаг, 2 хүртэлх сартай, суурь архаг өвчтэй,
28

29

30

Бүрэн дунд боловсролын бүс нутгийн мэдээллийн сан: улс орны
тойм – Монгол. Bangkok: UNESCO Bangkok, 2009 http://www.uis.
unesco.org/Library/Documents/Mongolia.pdf
М. Сонего ба бусад. “Бага ба дунд орлоготой улс орнуудын 5
хүртэлх насны хүүхдүүдийн дундах амьсгалын доод замын хурц
халдварт өвчний улмаас нас барах эрсдэлийн хүчин зүйлс:
системчилсэн дүн шинжилгээ ба мета дүн шинжилгээ” PLoS One,
2015, 10 (1).
С.Л.Ф. Уолкер ба бусад. “Хүүхдийн уушигны хатгалгаа болон
суулгалт өвчний олон улсын дарамт” Lancet, 2013, 381, (9875),
1405-1416 тал.
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ХДХВ-ийн халдвартай эсвэл хүнд хэлбэрийн
хоол тэжээлийн дуталтай холбоотой. Түүнчлэн
нийгэм-эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны
эрсдэлт хүчин зүйлс (агаарын бохирдлыг
оролцуулан), залуу ээж, боловсрол багатай
эхчүүд болон тамхины утаанд хордох явдал ч
мөн нөлөөлдөг.31 Амьсгалын замын халдвар
нь Монгол Улсын хэмжээнд нярай болон 5
хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн томоохон
шалтгааны нэг бөгөөд 5 хүртэлх насны
хүүхдийн эндэгдэлд нярайн эндэгдэл 15%-ийг
эзэлж байна32.
Нярай үед тохиолддог амь насанд аюултай
инвазив бактерийн халдварын шалтгаан нь
тодорхойгүй байдаг нь халдвар нь төрөх үед
үүссэн гэхээсээ илүү орчны гаралтай байх
магадлалтай байдагтай холбоотой юм. Гэхдээ
хөгжиж буй орнуудад халдвар хяналтын
тогтолцоо муу байдгийн улмаас эмнэлэгт
төрсөн хүүхдүүдийн дунд ч халдварт өртөх
эрсдэл 3-20 дахин их байдаг.33 Хүүхэд өсөхийн
хэрээр эмнэлзүйн хатгалгааны гол үүсгэгчид
нь амьсгалын замын синцитиаль вирүс
(syncytial virus), томуугийн вирүс, пнемококк,
стрептококкийн пневмони (Streptococcus
pneumoniae) болон гемофилус инфлюенс
(Haemophilusinfluenzae) зэрэг болно.

хэлбэрийн өвчлөл үүсгэх синцитиаль вирүст
халдвар авч хүндрэн эмнэлэгт хэвтэх хамгийн
гол эрсдэлүүдэд бага сартай жирэмсэн үед
халдвар авах, вирүст халдварын улирал
эхлэхэд 3 сар хүрээгүй байх, сургуулийн
насны ах эгч нартайгаа хамт амьдардаг зэрэг
эрсдэлүүд багтана. Тамхины утаанд өртөх
нь синцитиаль вирүст халдвараас үүдэлтэй
хурц амьсгалын замын өвчлөлд хүргэдэг эсэх
нотолгоо нь холимог байсан бол эхийн сүүгээр
хооллохгүй байх, хоол тэжээлийн дутал зэрэг
нь энэхүү халдварын эрсдэлд нөлөөлдөггүй нь
нотлогдсон байна.36
Дархаалжуулалтаар урьдчилан сэргийлэх
боломжтой хүнд хэлбэрийн хатгалгааны
үүсгэгчүүд нь S pneumonia (дэлхийн хэмжээнд
нийт хүндрэлийн 18%, нас баралтын 33%),
томуугийн вирүс (нийт хүндрэлийн 7%, нас
баралтын 11%), b хэлбэрийн H инфлюенс
(нийт хүндрэлийн 4%, нас баралтын 16%)
юм.37 Агаарын бохирдлын сөрөг нөлөөллийн
хувьд RSV вирүстэй38 харьцуулахад бактерийн
гаралтай хатгалгаа үүсэхэд илүү нөлөөтэй
болох нь тогтоогдсон ч бактерийн гаралтай
хатгалгаанд эмгэг үүсгэгч вирүс нөлөөлдөг
байна.39

Амьсгалын замын синцитиаль вирүс (RSV)–ын
халдвар нь дэлхийн амьсгалын доод замын
хурц халдварт өвчний томоохон шалтгаан
болдог. Өмнөд Африкт амьсгалын доод
замын хурц халдварт өвчтэй 5 хүртэлх насны
хүүхдүүдийн 78%-д нь энэ төрлийн вирүс
тодорхойлогдсон байна.34 Мөн 2 хүртэлх
насны хүүхдүүдийн 80% нь амьсгалын замын
өвчлөл үүсгэх синцитиаль вирүсийн халдвар
авсан байсан. Эдгээр хүүхдүүдийн гуравны
нэг нь амьсгалын доод замын хурц халдварт
өвчин буюу голчлон бронхиолит (уушигны
агаар дамжуулах жижиг сувгууд үрэвсэх)
үүссэн байсан.35 Амьсгалын замын хүнд
31
32

33
34

35

Сонего ба бусад. –“-ДЭМБ, НҮБ-ын түнш байгууллагуудын гаргасан улс орны
статистик тоо, дэлхийн эрүүл мэндийн судалгаа (January 2015)
http://www.who.int/gho/countries/mng.pdf?ua=1
Уолкер ба бусад. –“-С.Коен ба бусад. “Өмнөд Африкийн ХДХВ-ийн тархалт өндөртэй
газруудын томуугийн вирүсээс үүдэлтэй амьсгалын замын хурц
үрэвсэл: 2009-2011” Emerging Infectious Diseases, 2013, 19, (11),
1766-1774 тал.
Ж.М.Петифор. “Хүүхдийн амьсгалын доод замын хурц үрэвсэл”.
Өмнөд Африкийн Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Сэтгүүл. 2015, 9, (2),

36
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38

39

Е. А. Симеос. “Синцитиаль вирүс (RSV)–ын халдвараас үүдэлтэй
амьсгалын доод замын өвчлөлийн орчны болон хүн ам зүйн
эрсдэлийн хүчин зүйлс” Journal of Pediatrics, 2003, 143, (5) , 118126 тал.
Уолкер ба бусад. –“-К.Р. Смит ба бусад. “Гватемал улсад гэрийн агаарын бохирдлыг
бууруулснаар хүүхдийн хатгалаанд гарах нөлөө” (RESPIRE):
Судалгаа, Lancet, 2011, 378, (9804), 1717-1726 тал.
С.А.Мадхи, К.П. Клугман, Т.В.Т. Груп. “Вирүсын гаралтай уушигны
хатгалгаанд стрептококк пневмоний гүйцэтгэх үүрэг” Nature
Medicine. 2004, 10, (8), 811-813 тал.
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БҮЛЭГ 2: НЭН ДАРУЙ АВЧ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫН ЦОГЦ
ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД
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2.1 СААД БЭРХШЭЭЛ
Түргэвчилсэн үнэлгээ болон оролцогч талуудтай хийсэн уулзалтанд үндэслэн Улаанбаатар хотын
гэр хорооллын агаарын бохирдлоос шалтгаалсан хүүхдийн өвчний дарамтыг бууруулахад ашиглаж
болох бодлого ба үйл ажиллагааны цогц хөтөлбөрийг санал болгож байна. Энэхүү үйл ажиллагааны
хүрээг шалтгаан, үр дагаврын дүн шинжилгээнд тулгуурласан бөгөөд 2-р хүснэгтэд нэгтгэн харуулав.
Хүснэгт 2. Улаанбаатар хот дах агаарын бохирдолд өртсөнөөс үүдсэн хүүхдийн
өвчлөлийг бууруулах арга зам
Саад бэрхшээлүүд
-

Өвчний дарамт ба эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаарх мэдлэг, мэдээлэл сул, ялангуяа хүүхдэд үзүүлэх
үр нөлөөний талаар мэдээлэл хомс

-

Авах арга хэмжээнүүдийн талаарх мэдээлэл хомс

-

Хүүхдийн эрүүл мэндийг цогцоор нь авч үзэх хандлагыг дэмжих нөлөөллийн арга хэмжээ дутагдалтай

-

Яамд хоорондын болоод хувийн хэвшил хоорондын хамтын ажиллагаа, зохицуулалтыг сайжруулах

-

Бодлогын харилцан уялдаа, хууль ба стандартуудын хэрэгжилт, мөрдлөг хангалтгүй
Агаарын бохирдолтой холбоотой хүүхдийн өвчлөлийг бууруулах ерөнхий зорилго

Айл өрхүүд болон сургуулийн орчинд цэвэр түлшийг хэрэглэснээр агаарын бохирдолд өртөлтийг бууруулах
Дархлаажуулалт болон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн түвшинд эмчлэх, тусламж үзүүлэх замаар уушигны
хатгалгаагаар өвдөх тохиолдлыг бууруулах
Өвчлөл үүсгэгч эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг бууруулах, үүнд: тамхины утаанд өртөлт, хоол тэжээлийн дутал, эхийн
сүүгээр дагнан хооллохгүй байх, цайрын дутал гэх мэт.
Бодлогын арга хэмжээ:
1. Айл өрх, сургуулиудад цэвэр түлш хэрэглэхийн
ач холбогдлыг сурталчлах, ойлголт нэмэгдүүлэх,
хүүхдийн эрүүл мэнд, хатгалгаанаас урьдчилан
сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх
2. Мэдээлэл солилцох, зохицуулалт хийх зорилго
бүхий олон талын хамтын ажиллагааны бодлого,
хөтөлбөр бий болгох

3.
-

Мэдлэг чадварыг бэхжүүлэх
Мэдлэг, арга барил
Хүний нөөц
Мэргэжлийн чадамж
Хууль, дүрэм журмууд, тэдгээрийн биелэлт

4. Судалгааны багийн судалбал зохих мэдлэгийн суурь
болон түгээвэл зохих мэдээлэл хоорондын зөрүүг
тодорхойлох
5. Тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мониторинг,
үнэлгээ хийх чиглэлээр ижил төстэй уур амьсгал,
институц, төсөв бүхий улсуудын агаарын бохирдлын
эсрэг бодлогын талаарх мэдээллийг нэмэгдүүлэх
• Үндэсний хэмжээнд
• Бүс, аймгийн төвүүдийн түвшинд
• Хотуудын бүсчлэл
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Анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний арга хэмжээ:
1. Жирэмсэний үеийн тусламж үйлчилгээ ба 1 хүртэлх
насны хүүхдийн хувьд
- Тамхины утаанд өртөлтийг багасгах
- Пневмококкийн вакцин нэвтрүүлэх ажлыг
эрчимжүүлэх
- Хүүхдийн хоол тэжээл, эхийн сүүгээр дагнан
хооллох чиглэлийн арга хэмжээг сайжруулах
- Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг антибиотикоор
хангах, хоол тэжээл, халаалтын түлшээр хангахад
голлон анхаарах
- Жирэмсэн үед болон нэг хүртэл насны хүүхэдтэй
айл өрхийг агаар шүүгчээр хангах ажлыг жирэмсний
хяналтын хөтөлбөрт багтаах
Айл өрхийн орчинд:
- Цэвэр түлшний хэрэглээг дэмжих
- Тамхины утаанд өртөлтийн асуудлыг анхаарах,
бууруулах
- Дулаан алдалтыг бууруулахын тулд дулаалга болон
үүдний амбаар хэрэглэх

Сургуулийн орчин
• Хүүхдүүдэд зориулсан эрүүл мэнд, орчны
боловсролын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
• Сургуулиудад ашиглаж буй халаалтын бойлуурыг
хийн түлшээр ажилладаг халаалтын системээр
шинэчлэн солих
• Агааржуулалтын хоолой болон агаар хөргөх,
халаах, сэлгэх төхөөрөмжтэй газруудад агаарын
шүүлтүүр суурилуулах
• Хоол тэжээлийн хөтөлбөр
• Агаарын бохирдол өндөрсөх үед хэрэгжүүлэх
зөвлөмжийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
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Түргэвчилсэн үнэлгээнд агаарын бохирдол
болон өвчний дарамтын харилцан хамаарлын
талаарх олон нийтийн мэдлэг дутмаг,
яамд болон бусад оролцогч талуудын
хооронд энэ талаарх мэдээллүүдийг нэгтгэн
зохицуулах ажил хангалтгүй хийгдсэн хэмээн
тодорхойлжээ. Ялангуяа агаарын бохирдлоос
үүдэлтэй хүүхдийн өвчлөл, өртөлтөөс болж
цаашдын амьдралынх нь туршид эрүүл
мэндэд нь үзүүлэх нөлөөллийн талаарх
асуудлыг хөндсөн цогц хандлага, нөлөөллийн
ажил дутагдалтай байна. Үүний гол үүрэг нь
хүүхдийн эрүүл мэнд, амьдралын сайн сайхан
байдлыг сайжруулахад түлхэц өгөхөд оршиж
байна. Халаалтын зорилгоор ашиглаж буй
түүхий нүүрсийг хийн түлшээр сольж, төвийн
халаалтын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга
хэмжээнүүдийг хослуулан хэрэгжүүлсэн цагт
агаарын бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэх
боломжтой гэсэн шийдэл дээр нэгдсэн
зөвшилцөлд хүрсэн хэдий ч сайжруулсан
зуухнаас гадна хүн амын ялгаатай бүлгүүдэд
зориулсан өөр арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж
болох талаар мэдлэг, мэдээлэл дутмаг байна.
Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор
сайжруулсан зуух, дулаалгын тал дээр
хувийн хэвшил, Засгийн газартай хамтран
ажиллаж байгаа ч санаачилгыг илүү үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхийн тулд яамд хоорондын болон
хувийн хэвшил хоорондын зохицуулалт, зохион
байгуулалтыг сайжруулах хэрэгтэй байна.
Эцэст нь хэлэхэд сүүлийн хэдэн жилийн
туршид хууль эрх зүйн орчны хувьд олон
тооны ажлууд хийгдсэн ч агаарын бохирдлыг
бууруулахад чиглэсэн салбар хоорондын
бодлогын зохицуулалтыг илүү сайн хийж
болох байлаа. Тухайлбал, түүхий нүүрс
худалдан авахад зориулан өгч буй мөнгөн
тусламж, нүүрсний нэг төрлийн хэрэглээг нөгөө
төрлийнх рүү шилжүүлсэн ажлуудыг агаарын
бохирдлын ялгарлын хэмжээг бууруулах,
мөн тухайн түлшнүүд нь ахуйн хэрэглээнийн
зууханд тохиромжтой байх шаардлагыг
хангасан нөхцөлд хэрэгжүүлэх ёстой байв.
Цаашлаад дээрх мөнгөн тусламжийн үр ашгийг
цэвэр түлшинд хөрөнгө оруулах хувилбартай
харьцуулан агаарын бохирдол хүн амын эрүүл
мэндэд үзүүлж буй нөлөөг харгалзан үзэж
үнэлэх нь зүйтэй юм.

2.2 АГААРЫН БОХИРДЛЫН ХҮҮХДЭД
ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨГ БУУРУУЛАХ
БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ
Монгол Улс сүүлийн хэдэн жилийн турш
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг
бууруулах чиглэлээр олон тооны ажил хийсэн
байна. Тухайлбал, олон улсын хамтын
ажиллагааны байгууллагууд болон Дэлхийн
банк, Азийн хөгжлийн банк, Европын Холбоо,
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн
хөтөлбөр (НҮБХХ) болон АНУ, Япон, БНСУ,
Герман, Норвеги улстай хийсэн хоёр талт
хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд эрчим
хүчний үр ашигтай байдлын хөтөлбөрүүдэд
их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн
байдаг. Өрх гэрийн түвшинд хэрэгжүүлсэн
хөтөлбөрүүдэд сайжруулсан зуух нэвтрүүлэх
том хөтөлбөрөөс гадна гэрийн давхарга, үүдний
амбаар, нам даралтын зуухны жижиг төслүүд
багтана.
Түүнчлэн агаарын бохирдолтой холбоотой
чухал хуулиудыг баталж (Агаарын тухай хууль
2012), агаарын чанарын тухай стандарт, авто
тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл гэх мэт
агаарын бохирдлын эх үүсвэрээс ялгарч буй
бохирдуулагч бодисын хэмжээнд стандарт
(Хавсралт 3-г үзнэ үү) тогтоосон.
Эдгээр арга хэмжээнүүд нь Улаанбаатар
хотын агаарын бохирдлыг бууруулах талаар
авч хэрэгжүүлж буй чухал алхмууд хэдий ч
хэрэгжүүлэх арга зам, хүн хүчний нөөцөө
хөгжүүлэх, энэ чиглэлээр гаргасан дүрэм
журмыг мөрдлөг болгож, хэрэгжүүлэх ажил
удаашралтай байна. Хэдийгээр олон төрлийн
хуулийн төслүүд хэлэлцэгдэж, Агаарын
бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо
байгуулагдан ажиллаж байгаа ч агаарын
бохирдлын хэмжээг ДЭМБ-ын агаарын чанарын
зөвлөмжид заасан түвшинд хүргэж, ингэснээр
хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг
бууруулахын тулд стратегийн тодорхой алхмууд
болон үүнд зарцуулах улсын төсвийг тодорхой
болгох хэрэгтэй байна.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлоос
үүдэлтэй хүүхдийн өвчлөлийг бууруулахад
дараах 3 зорилгыг цогц байдлаар авч үзэх
шаардлагатай байна. Үүнд:
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1. Гэр болон сургуулиудыг цэвэр түлшээр
хангах ба гэр хорооллыг дулааны шугаманд
холбох замаар агаарын бохирдлыг
бууруулах.
2. Дархлаажуулах замаар хатгалгаагаар өвчлөх
тохиолдлыг бууруулах, хатгалгааг өрхийн
эрүүл мэндийн төвийн түвшинд эмчлэх.
3. Агаарын бохирдолтой холбоотой өвчлөлийн
эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулах. Үүнд:
тамхины утааны өртөлт, хоол тэжээлийн
дутал, эхийн сүүгээр дагнан хооллохгүй байх
зэрэг багтана.
Нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх ажил бол айл өрх
болон сургуулиудад цэвэр түлш хэрэглэхийн
ач холбогдлын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх
явдал юм. Хүний эрүүл мэндэд үзүүлж буй
нөлөөллийг бууруулахын тулд цэвэр түлш
хэрэглэх шаардлагатайг Засгийн газар болон
олон улсын байгууллагууд хүлээн зөвшөөрч
байгаа ч өөр өөр арга хэмжээнүүдийг авч
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын хэмжээ
ямар байх, цэвэр түлшний хэрэглээнд
шилжихэд хэдий хэр хугацаа шаардагдах
талаар хийсэн системчилсэн үнэлгээ дутмаг
байна. Мөн Улаанбаатар хотын гэр хорооллын
болон бусад оршин суугчдын хэдэн хувьд
нь энэхүү шилжилт зайлшгүй хийгдэх
шаардлагатай байгааг ойлгосон нь тодорхойгүй
байна.
20

Сүүлийн үеийн судалгаагаар энэхүү
шилжилтийг хойшлуулах өртөг нь хүн
амын өвчлөлийн хувьд тооцож үзэхэд маш
өндөр өртөгтэйг тодорхойлсон40 боловч энэ
мэдээллийг анхааран, бодлогын түвшинд
авч үзээгүй ажээ. Мянганы сорилтын сангийн
компакт гэрээнд агаарын бохирдол нь улс орны
эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлдөг
байгааг тодорхойлсон боловч Монгол Улсын
Засгийн газар хоёрдугаар шатны компакт
гэрээний хүрээнд агаарын бохирдлыг бууруулах
төслийг үргэлжлүүлэхгүй байхаар шийдсэн
байна. Нэгдүгээр компакт гэрээнд Улаанбаатар
хотын иргэд агаарын хэт их бохирдолд
өртөж байгаа учраас агаарын бохирдлын
концентрацийг ДЭМБ-ын агаарын чанарын
зөвлөмжид заасан түвшинд хүртэл бууруулахын
тулд цаашид дараагийн шатны алхмуудыг
хэрэгжүүлэх шаардлага байгааг маш тодорхой
заасан байдаг. Энэ нь Улаанбаатар хотын
агаарын бохирдлоос үүдэж буй эдийн засгийн
дарамтын талаар авч хэлэлцэх, мөн агаарын
бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг
цаг алдалгүй, нэн даруй авч хэрэгжүүлэхийн
ач холбогдлыг илүү сайн баталгаажуулах
шаардлагатайг харуулж байна. Арга
хэмжээнүүдийг аажмаар хэрэгжүүлэх, эсвэл нэн
даруй хэрэгжүүлэх сонголтууд нь зардал болон
стратегийн хувьд ихээхэн ялгаатай байх нь
ойлгомжтой юм.
40
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Өөр нэг тэргүүлэх чиглэлийн арга хэмжээ
бол Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын
асуудлаарх бүх оролцогч талуудыг хамруулсан
нэгдсэн стратеги төлөвлөгөө дутагдалтай
байгаа асуудлыг анхааралдаа авах явдал
юм. Яамд болон бусад оролцогчдын татан
оролцуулсан мэдээлэл солилцох, зохион
байгуулалт хийх зорилготой олон талт
уулзалтын платформыг бий болгож, хагас
жил тутам уулзаж байх нь дээрх асуудлыг
шийдвэрлэх анхны алхам болно. Мэдээллээ
нээлттэй солилцохын тулд тус уулзалтыг
бие даасан гуравдагч тал хариуцан зохион
байгуулбал илүү үр дүнтэй болно. Энэ
платформоор дамжуулан байгууллагын
бэлтгэгдсэн хүний нөөц, мэдлэг, ур чадвар,
санхүүгийн болон техник, тоног төхөөрөмжийн
хүчин чадлыг бэхжүүлэх, байгаа нөөцөө үр
ашигтай ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.
Цаашлаад ийм уулзалт нь судлаачдад
бусад оролцогч талуудтай шууд харилцах
боломжийг нээж, мэдээллийн зөрүүтэй байдлаа
тодорхойлоход нь тусална. Мэдээллийн
зөрүүтэй байдал нь нэг талаасаа дотоодод
хийгдсэн судалгаануудын хоорондын ялгаа
боловч (Улаанбаатарт хийгдсэн агаарын
бохирдлын талаарх судалгаануудыг Хавсралт
2-с үзнэ үү), зарим нь статистик тоон мэдээ,
хүн ам зүйн мэдээлэл зөрүүтэй байгаатай
холбоотой байна. Гэхдээ агаарын бохирдлоос
шалтгаалсан өвчлөлийн талаар олон улсын
хэмжээний судалгаа хангалттай байгаа
учраас тухайн төрлийн өвчлөлүүд нь агаарын
бохирдлоос шалтгаалж байгаа юм гэдгийг дахин
нотлох судалгааг Улаанбаатар хотын нөхцөлд
хийх шаардлагагүй юм гэдгийг энд тэмдэглэх
нь зүйтэй. Байгууллагын мэдлэг чадавхийг
бэхжүүлэх ажлыг Засгийн газрын агентлагууд,
иргэд, дунд сургуулиуд, судалгааны төвүүд, их
сургуулиудад зохион байгуулах шаардлагатай
байгаа ч стандарт, журмуудыг сахиулах, хянах
үүрэгтэй байгууллагуудад наад захын хяналт,
хэмжилт хийх багаж, тоног төхөөрөмжүүд
дутагдалтай байгааг нэн тэргүүнд анхаарах
шаардлагатай байгаа юм.

2.3. ХҮҮХЭД БАЙГАА ОРЧИНД АВЧ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ӨВӨРМӨЦ АРГА
ХЭМЖЭЭ
Энэхүү ажлыг зохион байгуулахдаа байгууллага
бүрийн үүрэг, оролцоог маш тодорхой зааж
өгөх хэрэгтэй. Эдгээр арга хэмжээнүүдийг

хэрэгжүүлэхдээ хүүхдийг агаарын бохирдлоос
шалтгаалсан өвчлөлд хүргэж байгаа гурван
гол орчин болох жирэмсэн үе ба төрсний
дараах 1 жил, гэрийн дотоод орчин, сургуулийн
орчинд голлон анхаарах нь зүйтэй. Тээврийн
хэрэгслээс гарч буй утаа нь агаарын бохирдлыг
нэмэгдүүлдэг хэдий ч энэ чиглэлээр бусад
орнуудын ашигладаг тээврийн хэрэгслээс
ялгарч буй утаа болон шатахууны чанарыг
шалгадаг, хэмждэг арга туршлагуудыг
авч хэрэгжүүлсэн нь илүү үр дүнтэй байх
магадлалтай юм.
2.3.1 ГЭРИЙН ДОТООД ОРЧИН ДАХ
ӨРТӨЛТИЙГ БУУРУУЛАХ
Агаарын бохирдолд өртөлтийн ихэнх хэсэг нь
гэр болон байшин дотор болдог.41 Дотоод орчны
агаарын бохирдол нь халаалтын зорилгоор
галлах үед зуухнаас гэрт ялгарч буй утаа,
тамхины утаа болон хоол хийх явцад ялгарах
утаанаас гадна гадаад орчны агаарын бохирдол
дотоод орчинд нэвтэрсний улмаас үүсдэг.
Иймээс дээрх бохирдлын эх үүсвэр тус бүрт
чиглэсэн арга хэмжээг авах шаардлагатай.
• ХАЛААЛТЫН ЗУУХ
АНУ-ын Мянганы Сорилтын Корпораци нь
Монгол Улсын Засгийн газартай байгуулсан
компакт гэрээний хүрээнд агаарын бохирдлыг
бууруулах зорилготой Эрчим хүч ба байгаль
орчны төслийг 2011 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн
байдаг. 2011-2014 оны хооронд Мянганы
сорилтын эрчим хүчний инновацийн сангаас
гэрийн халаалт болон хоол хийх зориулалттай
103,255 ширхэг сайжруулсан зуух, 20,000
ширхэг хос эсгий туурга, дулааны алдагдлыг
бууруулах зорилгоор 5000 ширхэг үүдний
амбаарыг хөнгөлттэй үнээр өрхүүдэд
нийлүүлжээ. Үүнээс гадна Мянганы сорилтын
сангийн эрчим хүчний хэрэглээг дэмжих
сангийн техникийн туслалцаа, санхүүжилтээр
Улаанбаатар хотод байршилтай үр ашиг маш
муу нам даралтын 10 зуухыг солих техник
эдийн засгийн үнэлгээ хийж, шинэчилсэн.42
Сайжруулсан зуухыг нэвтрүүлснээр
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 30%
бууруулах, ингэхдээ хамгийн их бохирдолбүхий
бүсэд тус төслийг түлхүү хэрэгжүүлэхийг
зорьсон байна.43

41
42
43

Мөн тэнд.
Мөн тэнд.
Мөн тэнд.
21

Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөө, шийдвэрлэх арга зам

Уг төслийг төслийг хэрэгжүүлсний үр дүнд
Улаанбаатар хотын хүн амд жигнэсэн PM2.5ын жилийн дундаж өртөлтийг ойролцоогоор
11.5%-иар бууруулсан байна. Энэхүү өртөлтийн
бууралтын үр дүнд 2012 оны байдлаар агаарын
бохирдлоос үүдэлтэй уушигны хорт хавдрын
тохиолдлыг 9%-иар, агаарын бохирдлоос
үүдэлтэй уушигны архаг бөглөрөлтөт өвчний
тохиолдлыг 8.3%-иар, агаарын бохирдлоос
үүсэлтэй амьсгалын доод замын хурц
үрэвслийн тохиолдлыг 0-4 насны хүүхдийн
хувьд 8.1%-иар, агаарын бохирдлоос үүдэлтэй
зүрхний дутагдалт өвчний тохиолдлыг 4.9%иар, агаарын бохирдолтой холбоотой тархины
судасны дутагдлын тохиолдлыг 2%-иар тус
тус бууруулах нөхцөл үүсч байгаа юм.44 Эдгээр
таамаглалууд нь зөвхөн нэг жилийн (20122013) хугацаанд гарсан үр дүнг харуулж байгаа
ба Мянганы сорилтын сангаас хэрэгжүүлсэн
“Сайжруулсан зуух” төслийн нийт үр нөлөөг
тодорхойлохын тулд зуухны ашиглалтын нийт
хугацаан дах үр дүнг тооцох хэрэгтэй.
Хэдийгээр Улаанбаатар хотын гэр хороололд
хэрэглэж байгаа зуухны нийт тоог тодорхойлох
явц бэрхшээлтэй байгаа нь батлагдсан хэдий
ч, гэр болон байшингийн галлагаанд түүхий
нүүрс ашиглаж байгаа үед сайжруулсан зуухны
түгээлтийг үргэлжлүүлэх нь агаарын бохирдлын
сөрөг үр дагаврыг бууруулна. Ийм үнэлгээг
хийхэд хүн амын болон айл өрхийн тооллогыг
илүү сайн зохион байгуулалттайгаар хийх
шаардлагатай болох нь ойлгомжтой.
Дэлхийн банкнаас сайжруулсан зуухыг
үргэлжлүүлэн хөнгөлттэй үнээр түгээх ажлыг
үргэлжлүүлж, сайжруулсан загварын талаар
сурталчилж, цаашид ч энэ чиглэлийн үйл
ажиллагааг дэмжихээ илэрхийлсэн боловч
эдгээр нь агаарын бохирдлоос үүсдэлтэй
өвчний дарамтыг бууруулахад чиглэсэн арга
хэмжээнүүдийн эхний алхам юм. Сайжруулсан
зуухыг ашиглаж ирснээс хойших дотоод орчны
агаарын бохирдол болон хүн амд жигнэсэн
жилийн дундаж өртөлт өндөр хэвээр байна.
Айлуудын халаалтын зориулалтаар хэрэглэж
буй зуухны оронд хийн түлш хэрэглэдэг
болох, төвийн халаалтын системд (ингэснээр
айл болгоноос гарч буй утааны хэмжээг
багасгах боломжтой) холбогдох хүн амын
тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зэрэгцүүлэн
нэн даруй авч хэрэгжүүлбэл эдийн засгийн
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хувьд ч илүү өгөөжтэй юм.45 Боловсруулсан
нүүрс түлэх, утааны ялгаралт багатай
сайжруулсан зуухны төсөл ач холбогдолтой
боловч урт хугацаанд эрүүл мэндэд үзүүлж
буй нөлөөг бууруулахаар зорьж буй хэмжээнд
хүртэл бууруулж чадахгүй бөгөөд өрхүүдийн
халаалтанд, төвийн халаалтыг сайжруулах нь
илүү үр дүнгтэй хөрөнгө оруулалт болох болно.
Нүүрснээс хийн түлшинд шилжих шилжилтийг
хэрэгжүүлэхийн тулд занарын хий болон бусад
төрлийн байгалийн нөөцийн олборлолтыг
нэмэгдүүлэх, боловсруулах дэд бүтцийг
хөгжүүлэх ажлыг ойрын хугацаанд зохион
байгуулах шаардлагатай байна.
• ЦЭВЭР ТҮЛШНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ
Шингэн, эсвэл хийн түлшийг ашиглах нь хатуу
түлш хэрэглэснээс агаарыг бохирдуулах нь
бага бөгөөд эрчим хүчний үр ашигтай байдлыг
хангасан, хэрэглэхэд илүү тохиромжтой юм.
Байгалийн хийг боловсруулж, нийлүүлэлтийн
систем бүрдэхээс өмнө Их Британи болон
АНУ-д халаалтанд хэрэглэж байсан хийг
нүүрснээс гаргаж авдаг байв. 1956 оны
Цэвэр агаарын тухай хуулинд “Утааг хянах
бүс нутаг” буюу зөвхөн утаагүй түлшийг
шатаахыг зөвшөөрөх тухай заалт оруулсан
нь суурьшлын бүсүүд дэх хийн түлшний
хэрэглээ эрс нэмэгдүүлжээ. Энэ нь хатуу
түлшийг бүрэн хориглосон хэрэг биш бөгөөд
задгай зууханд шатаахад утаа ялгаруулдаггүй
болох нь туршилтаар тогтоогдсон, хуулиар
зөвшөөрсөн тусгай хатуу түлш болон ийм
тусгай зөвшөөрөлгүй түлшийг шатаахад
утаа ялгаруулдаггүй болох нь туршилтаар
баталгаажсан зуух хэрэглэхийг шаардлага
болгосон. Хүн амын эрүүл мэндэд учраад
байсан аюул заналыг үндэс болгон Цэвэр
агаарын тухай хуулинд айл өрхийн түвшинд
өргөн хэрэглэж заншсан үйл ажиллагаануудыг
хорьж зохицуулалт хийснээрээ Засгийн
газрын хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагааны
хэм хэмжээний талаарх маргаантай асуудлыг
эцэслэн шийдвэрлэж чадсан юм.
Эхэн үедээ нүүрсийг нүүрстөрөгчжүүлэх,
хэсэгчлэн нэрэх замаар гаргаж авсан хийн
түлшийг Лондон хотод хэрэглэж байжээ. Хожим
нь Хойд мөсөн далайн байгалийн хийн нөөцийг
45
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боловсруулж эхэлснээр нүүрсний хийг халж,
иргэдийн хэрэглээг байгалийн хийгээр хангаж
ирсэн юм. Эдгээрийн аль алинд нь меркаптан
гэдэг үнэрт бодисыг хий алдах үед дохио болгох
зорилгоор нэмдэг байв. Харин байгалийн хий
нь нүүрстөрөгчийн исэл агуулдаггүй учраас
аюул багатай байдаг. Байгалийн хийн түлштэй
зуухтай ихэнх айлуудын хувьд зуухны утаа
нь гадаад орчин руу ялгардаг. Сүүлийн үед
Монголтой өвлийн температур нь ойролцоо
байдаг Финлянд болон бусад Скандинавын
орнуудад айл өрхүүдэд халаалт болон
хоол хийх зорилгоор түлш шатаадаг зуухыг
хэрэглэхийг хязгаарлаж, хотоос гадна байрлах
цахилгаан станцаас эх үүсвэр бүхий дүүргийн
нэгдсэн халаалтын системд холбох замаар хот
суурин газрын агаарын бохирдлын өртөлтийг
ДЭМБ-ын зөвлөмж болгодог хүлцэх хэмжээнд
хүртэл бууруулж чадсан байна.
Хатуу түлш хэрэглэдэг халаалтын зуухнаас
үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд
АНУ, Европын Холбоо болон Канад улсуудад
авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдэд түлшний
төрлийг солих, технологийг өөрчлөх, өндөр үр
ашиг бүхийн халаалтын технологийг хэрэглэх
тохиолдолд санхүүгийн урамшуулал олгохын
хажуугаар АНУ ба Канадад мөрдөгддөг утааны
ялгаралтын түвшинд суурилсан технологи
болон Европын Холбоонд мөрдөгддөг эко
дизайныг хуульчлах ажлыг хавсран хэрэгжүүлж
байна46.
Улаанбаатар хотын өрх гэрийн түвшинд
ашиглаж болох цэвэр түлшний хувилбарууд:
1) Дүүргийн халаалт
Төвийн дулаанд холбогдсон өрхийн эзлэх
хувийг нэмэгдүүлэх. Хэдийгээр өнөөдөр
дулааны цахилгаан станцууд нүүрс шатаан
дулаан үүсгэж байгаа ч айл өрхийн түвшин
дэх утааны ялгаралтаар авч үзвэл “цэвэр”
гэж тооцогддог. Иймээс дулааны цахилгаан
станцуудад шатааж буй нүүрснээс ялгарах
утааны багахан хэсэг нь өрх гэрийн доторх
орчин руу нэвтэрдэг учраас өртөлт ч мөн
бага байна. Мөн Улаанбаатар хотын дулааны
цахилгаан станцуудад утааны ялгаралтыг
46

ДЭМБ Европ 2015. Мод нүүрс ашигласан айл өрхийн халаалт:
Европ болон Хойд Америк дах эрүүл мэндийн үр нөлөө ба
бодлогын хувилбарууд. ISBN 978-92-890-5076-0

хянах технологийг ашигаладаг бөгөөд нүүрсний
хэрэглээний үр ашиг нь өрх гэрийнхээс өндөр
байдаг ажээ.
2) Шингэрүүлсэн хийн түлш (LPG)
Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод
шингэрүүлсэн хийн түлшийг халаалт, хоол унд
хийх зорилгоор ресторан, зарим авто машинд
хэрэглэх зорилгоор импортоор оруулж ирж
байна. Шингэрүүлсэн хийн түлшний хэрэглээ
2000 оноос хойш 18 дахин өссөн байна47.
Монгол Улс уламжлалт ордоос олборлосон
түүхий газрын тосыг БНХАУ руу экспортолж
байгаа ч газрын тос боловсруулах үйлдвэр
барих талаар яригдаж байна.48 Газрын тос
боловсруулах үйлдвэр баригдтал Монгол Улс
газрын тосны бүтээгдэхүүн болох бензин,
дизель түлшийг ОХУ-аас импортолсоор байх
болно. Хэрвээ газрын тос боловсруулах
үйлдвэр баригдвал дотоодод үйлдвэрлэх
шингэрүүлсэн хийн түлшний ачаар Улаанбаатар
хотын агаарын бохирдлыг ихээхэн хэмжээгээр
бууруулж болох бөгөөд цаашлаад эрүүл мэнд,
эдийн засгийн хувьд өндөр үр ашигтай байх
болно.
3) Нийллэг шатдаг хий, шингэрүүлсэн
байгалийн хийн түлш болон байгалийн
шахсан хий (Syngas, LNG, CNG)
Монгол Улс БНСУ-аас 0,9 тэрбум ам.долларын
хөрөнгө оруулалттай 0.5 сая тонны49 хүчин
чадал бүхий нүүрснээс нийлэг шатдаг хий
гаргаж авах үйлдвэр барихаар төлөвлөж байна.
Мөн нүүрсийг газар дор хийжүүлэх технологи50
нь нүүрснээс нийлэг шатдаг хий гаргаж авах
аргаас зардал багатай ирээдүйтэй технологи
бөгөөд ялангуяа нийлэг түлшний хувьд ОХУын импортоос хараат байдлыг бууруулахад
чухал ач холбогдолтой юм.51 Нүүрсийг газар
дор хийжүүлэх процесс нь нүүрсний давхарга
руу исэлдүүлэгч шахаж хийжүүлсний дараа
хийн бүтээгдэхүүнийг урьдчилан өрөмдсөн
47
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цооногоор дамжуулан гаргаж авах арга юм.52
Нүүрсийг хийжүүлэх явцад ялгарах метан
болон байгалийн хийг нийлэг шатдаг хий,
шингэрүүлсэн байгалийн хий, байгалийн
шахсан хий гаргаж авах боломжтой. Мөн нийлэг
шатдаг хийг ус төрөгчийн урвуу хагас задралын
аргаар өндөр даралтан дор нам температурт
нийлэгжүүлэх замаар шингэрүүлсэн шатдаг хий
гаргаж авах боломжтой.53 Ийм үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлж чадвал дээрх бүтээгдэхүүнүүдийг
дотоодынхоо зах зээлд хэрэглэж Улаанбаатар
хотын агаарын бохирдлыг их хэмжээгээр
бууруулж, цаашлаад эрүүл мэнд, эдийн засгийн
хувьд өндөр үр ашигтай байх болно.
4) Занараас байгалийн хий гаргах
Монгол Улсын занарын томоохон ордууд тус
улсын өмнөд болон зүүн хэсэгт орших боловч
бусад бүс нутгууд, Улаанбаатар хотын эргэн
тойронд ч занарын орд байх магадлалтай гэж
үздэг. Эдгээр ордуудыг олборлох нь стратегийн
хувьд чухал ач холбогдолтой хэдий ч олборлолт
хийхэд шаардагдах хангалтай хэмжээний усны
нөөц, тогтвортой хөгжлийг хангахуйц аюулгүй
байдал болон байгаль орчны зохицуулалтын
асуудлууд хараахан шийдвэрлэгдээгүй байна.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг
бууруулахад Монгол Улсын занарын нөөц
чухал үүрэг гүйцэтгэх боловч гадаад зах зээл
рүү экспортлох, хийн хоолойн нийлүүлэлтийг
давхар төлөвлөхгүй бол зөвхөн дотоодын зах
зээлийн эрэлт хэрэгцээгээр занар боловсруулах
зардлыг нөхөж чадахгүй юм.
5) Диметил эфир (ДМЭ)
Диметил эфирыг түүхий нүүрснээс гарган авч
болох бөгөөд харьцангуй идэвхгүй, идэмхий
бус, халдвар үүсгэгч бодис агуулдаггүй ба
хор багатай нэгдэл юм. Диметил эфир нь
шингэн хийн түлшний үндсэн бүрдэл хэсгүүд
болох пропан болон бутаны шинж чанаруудыг
агуулдаг ба хэрэглэх болон агуулах технологи
нь ижил буюу резинэн жийргэвч бүхий сав
ашигладаг. Энэхүү хий нь шатахдаа байгалийн
хийтэй төстэй хөх өнгийн дөл гарган шатах
бөгөөд альдегид ялгаруулдаггүй.54 ДМЭ-ийн
Мөн тэнд.
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хамгийн том хүчин чадалтай үйлдвэрүүд Азийн
орнуудад ажиллаж гэр ахуйн хэрэглээний
түлш үйлдвэрлэдэг. БНХАУ-д хэд хэдэн ийм
боловсруулах үйлдвэр байх бөгөөд Япон, Шинэ
Гвиней, Иран55 орнууд тус хийн боловсруулах
үйлдвэр барих төлөвлөгөөтэй байна.
Нүүрсийг боловсруулах үйлдвэрт хийгддэг
процесс болох нийлэг хийгээс ДМЭ-ийн
нийлэг гаргаж авах үед эрчим хүчний дайвар
бүтээгдэхүүн их хэмжээгээр ялгардаг бөгөөд
энэхүү бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар хотын
агаарын бохирдлыг бууруулахад ашиглах
боломжтой. Нүүрсийг түлж эрчим хүч
гаргаж авах нь үр ашиг багатай болж байгаа
учраас нүүрсний цэвэр хэрэглээ буурахаар
төлөвтэй байгаа ба мөн эрчим хүчний дайвар
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нь 2002 онд
ойролцоогоор 250-350 ам.доллар байсан нь
БНХАУ дах дундаж тээврийн зардал бүхий
шингэрүүлсэн шатдаг хийн үнэтэй ойролцоо
түвшинд байгаа юм.56
• ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮР АШИГТ БАЙДАЛ БА
ДОТООД ОРЧНЫ ТЕМПЕРАТУР
Гэр хорооллын айл өрхийн байшингийн
дулаалгыг сайжруулж, үүдний амбаар
суурилуулснаар эрчим хүчний үр ашигт
байдлыг сайжруулж, улмаар түүхий нүүрсний
хэрэглээг бууруулан, гадаад орчны агаарт
утаа ялгаруулалтыг бууруулна.57 Үүнээс гадна
хүйтний улиралд давхарга дулаалгаа нэмж,
үүдний амбаар суурилуулах нь гадаад орчноос
дотоод орчин руу агаарын бохирдол нэвтрэхийг
бууруулж, улмаар өртөлтийг бууруулна.
Улаанбаатар хотын албан тасалгаа,
худалдаа үйлчилгээний газрууд болон албан
байгууллагуудын эрчим хүчний үр ашигт
байдлыг сайжруулах нь түлшинд хэрэглэж
буй нүүрсний шаталтыг багасгана. Барилгын
болон дулаалгын стандартыг нэвтрүүлж,
мөн дотоод орчны температурын стандартыг
мөрдсөнөөр эрчим хүчний үр ашигт байдлыг
нэмэгдүүлж чадна. Улаанбаатар хотын барилга,
албан тасалгаанууд өвлийн улиралд дэндүү
55
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халуун байгаа нь
илүү их эрчим хүч
зарцуулагдаж,
илүү их нүүрс
хэрэглэж байна
гэсэн үг юм. Энэ нь
агаарт ялгаруулж
байгаа утааны
хэмжээг улам бүр
нэмэгдүүлж байна.
Дотоод орчны
температурыг
буулгахын тулд
цонх онгойлгох нь
элбэг тохиолддог
бөгөөд энэ нь
агаарын бохирдлын
өртөлтийг
нэмэгдүүлж байгаа юм.
Өвлийн улиралд дотоод орчин дах харьцангуй
чийгшил 60% байхад зохистой температур 2024С байхад тохиромжтой гэж CAN/CSA Z412-00
(R2011) Канадын стандарт, АНУ-ын Халаалт,
хөргөлт болон агааржуулалтын инженерүүдийн
холбооны 55–2010 “Хүний ажиллах орчны
дулааны нөхцөл”-ийн стандартад заасан
байдаг. Энэхүү температур нь нийт хүмүүсийн
80% -д нь нийцдэг болохыг тогтоожээ.
Улаанбаатар хотын харьцангуй чийгшил
өвлийн улиралд ойролцоогоор 66% байдаг
тул ойролцоо температур Улаанбаатар хотын
нөхцөлд тохирно. Гэвч Улаанбаатар хотын гэр
болон байран доторх температур ихэвчлэн энэ
заалтаас хэтэрсэн байдаг. Үр ашигтай байдлыг
хэмжих ийм арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь хямд
төсөр бөгөөд агаарын бохирдлыг бууруулахад
чухал үр дүнтэй юм.
• ОРОН СУУЦЖУУЛАХ БА БАРИЛГЫН
ДУЛААЛГЫН СТАНДАРТ
Хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсэд ихэнхдээ
гэр хороололд суурьшдаг. Гэрийн давхаргыг
ойролцоогоор 5 жилийн дараа шинэчлэх
шаардлагатай байдаг бол байшингууд
нь 20-40 жил эдлэгдэх урт хугацааны
хөрөнгө оруулалт болдог. Харамсалтай нь
Улаанбаатар хотын амины орон сууцны барилга
стандартчлагдаагүй, ялангуяа дулаалгын
стандартыг тогтоогүй байдаг. Үүнээс гадна

бусад олон зүйл стандарчлагдаагүй байдаг
нь байшин бүрийг барихад зарцуулж буй
хөрөнгийн хэмжээ харилцан адилгүй байдагтай
холбоотой юм.
Барилгын стандартын талаарх хууль
зохицуулалт нь хүртээмжтэй бус, мөн
мөрдөгддөггүй. Өнөөдөр хийж буй халаалт
болон дулаалгын технологийг ирэх 20-40
жилийн турш ашиглах тул одоо хийж буй
эдгээр сонголтууд ирээдүйн Улаанбаатар
хотын агаарт нөлөөгөө үзүүлсээр байх
болно. Иймээс барилгын стандартын тухай
хуулийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг нэн
тэргүүнд авч үзэх нь эрчим хүчний зохистой
хэрэглээ хийгээд цаашид агаарын бохирдлыг
бууруулахад чухал ач холбогдолтой юм. Амины
орон сууцнуудыг аль болох дүүргийн дулааны
нэгдсэн системд эсвэл дулаан түгээх хийн
шугаманд холбох, дулаан алдалтыг багасгах
үүднээс Улаанбаатар хотод баригдаж буй
амины орон сууц бүрт үүдний амбаар барих
шаардлагатай.
• ДУЛААЛГА БА ҮҮДНИЙ АМБААР
Мянганы сорилтын эрчим хүчний инновацийн
сангаас 20000 гаруй өрхөд хоёр давхар эсгий
туурга худалдан авах, 5000 гаруй үүдний
амбаар суурилуулахад санхүүгийн хөнгөлөлт
үзүүлсэн. Гэвч энэ нь Улаанбаатарын гэр
хорооллын өрхийн тоотой харьцуулахад бага
байсан бөгөөд ихэнх эсгий туурга, амбаар
нь Мянганы сорилтын сангийн хөтөлбөрийнх
25
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биш байсан. Эдгээр арга хэмжээг агаарын
бохирдлын өртөлтийг бууруулах хоёр зорилгоор
хэрэгжүүлсэн байна. Нэгдүгээрт, дулаан
алдалтыг бууруулснаар түлшний хэрэглээг
бууруулах юм. Мянганы сорилтын сангийн
төслийн хүрээнд сайжруулсан зуух авсан,
гурав болон түүнээс дээш давхарга бүхий
эсгий туургатай өрхүүд 2.23 кг нүүрс хэрэглэж
байсан нь уламжлалт зуухтай гэрүүдийн
түлшний хэрэглээнээс бага байв. Нөгөө талаас,
бусад хоёр болон түүнээс цөөн давхаргатай
гэрүүд уламжлалт зуух ашигладаг гэрүүдтэй
ойролцоо хэмжээний түлш хэрэглэж байсан.
Эдгээр үр дүнгээс сайжруулсан зуухыг гэрийн
нэмэлт давхаргатай хослуулан хэрэглэж байж
түлшний хэрэглээг бууруулах зорилгодоо
хүрэх боломжтой болох нь харагдаж байна.58
Үүнээс гадна уламжлалт зуухтай харьцуулбал
Мянганы сорилтын сангаас нийлүүлсэн зуухыг
хэрэглэж буй айлуудын дундаж температур нь
24 цагийн турш 2 хэмээр илүү дулаан байгааг
тогтоосон. Гэрийн нэмэлт давхарга болон
үүдний амбаар суурилуулсан нь гаднах орчны
агаарын бохирдол дотоод орчинд нэвтрэхийг
бууруулах ач холбогдолтой байж болох ч энэ
талаарх ямар нэгэн үнэлгээ хийгдээгүй байна.
Сонирхолтой нь өвлийн улиралд шөнийн цагаар
гадаад орчны температур -40С хэм хүрэхэд
гэр болон байшингийн дотоод орчны агаарын
концентраци гадаад орчныхоос нэлээд дулаан
байдаг байна.
• АГААР ШҮҮХ ТӨХӨӨРӨМЖ
Бохир агаар ялгаралтыг бүх салбаруудын
хувьд бууруулж чадах хүртэл дотоод орчны
агаарын бохирдлын концентрацийг бууруулах
хэд хэдэн завсрын арга хэмжээнүүдийг авч
хэрэгжүүлж болох юм. Тухайлбал, агаарын
тоосонцрыг шүүдэг зөөврийн дан механик
шүүлтүүр (ХЕПА) өндөр үр ашигтай. Идэвхгүй
ионжуулагч төхөөрөмж ашиглахгүй байхыг
зөвлөдөг. Учир нь дотоод орчин дах озоны
түвшнийг эрүүл мэндэд хор учруулж болохуйц
хэмжээнд хүргэж болзошгүй ба агаарын
солилцоог бохирдол хангалттай бууруулахуйц
хэмжээнд хийж чаддаггүй. Агаар шүүгчийг
жирэмсэн үеэс эхлэн хүүхэд 2 нас хүртэлх
хугацаанд хэрэглэвэл зохистой. Тухайлбал,
58
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уушигны багтрааны эмгэг шинж тэмдгүүд 1-3
насанд үүсдэг.59 Энэ хугацаанд арга хэмжээ
авснаар өвчний тавиланд нөлөөлөх боломжтой
байдаг. Агаар шүүх төхөөрөмжүүдийг
ашигласнаар бусад насны хүүхдүүдэд ч
хожим үүсэх өвчний дарамтыг бууруулна.
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн агааржуулалтын
хоолойг цэвэршүүлэх нь мөн чухал ч энэ нь гэр
хорооллын хүн амын хэрэгцээнд хамаарахгүй
юм.
2.3.2 СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД НАСНЫ ХҮҮХДИЙН
АГААРЫН БОХИРДЛЫН ӨРТӨЛТИЙГ
БУУРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
Дээр дурдсан суурьшлын дотоод орчин
дах агаарын бохирдлыг бууруулах арга
хэмжээнээс гадна сургуулийн насны хүүхдийн
амьдралынхаа ихэнх цагийг өнгөрүүлдэг
сургууль болон хичээлийн танхимд тодорхой
арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай. Орчин
үеийн сургуулиудын барилгууд төвлөрсөн
агааржуулах Агаар халаах, хөргөх, сэлгэх
системтэй. Эдгээр Агаар халаах, хөргөх, сэлгэх
систем нь ХЕПА шүүлтүүр буюу агаар дах
тоосонцрыг өндөр үр ашигтай шүүдэг шүүгчтэй
ба энэ нь хичээлийн анги танхимын дотоод
орчны агаарт агуулагдах тоосонцрыг бууруулах
зорилготой. Финланд улсад мэргэжлийн орчинд
ийм аргыг хэрэглэж үнэлгээ хийхэд өртөлт
багассан дүн гарсан байна.60
Агаар халаах, хөргөх, сэлгэх системгүй хуучин
барилгатай сургуулиуд агаарыг шүүлтүүр рүү
идэвхтэй дамжуулж шүүдэг зөөврийн дан
механик агаар шүүгчтэй болгох шаардлагатай.
Идэвхгүй ионжуулалтад суурилсан шүүх
төхөөрөмжийг ашиглахгүй байх, учир нь ийм
төхөөрөмжүүд дотоод орчинд аюултай озоны
давхаргыг үүсгэж агаарын урсгалыг сааруулдаг
нь агаарын бохирдлыг бууруулахад сөргөөр
нөлөөлдөг. Ямар хэмжээтэй өрөөнд ямар агаар
цэвэршүүлэгч тохирох талаар зааврууд байдаг
ба үүнийг Калифорни мужийн агаарын нөөцийн
удирдах зөвлөлийн (California Air Resources
Board) вэб хуудаснаас авч болно (http://www.
arb.ca.gov/research/indoor/acdsumm.pdf).
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Улаанбаатар хотын байр, гэрийн дотоод
орчны агаарын бохирдлын концентрацийн
талаар мэдээлэл хязгаарлагдмал, мөн
хичээлийн танхимын дотоод орчны агаарын
концентрацийн талаар тодорхой мэдээлэл
байхгүй. Гэсэн хэдий ч гэр болон байрны
дотоод орчны агаарын61 концентраци гадаад
орчныхоос нэлээд хэмжээгээр доогуур байгааг
тогтоосон байна. Хэрэв энэ мэдээлэл үнэн
бол мөн сургуулиудын дотоод орчинд утааны
эх үүсвэргүй бол Калифорни мужид озоны
хэмжээ ихэссэн өдрүүдэд хүүхдүүдийг гадаах
талбайд тоглохыг хориглодогтой адил, агаарын
бохирдол ихтэй өдрүүдэд сургуулийн гадаа
тоглуулахгүй байх арга хэмжээг авч байх
шаардлагатай.
2.3.3 АГААРЫН БОХИРДЛЫН БУСАД ЭХ
ҮҮСВЭРИЙГ БУУРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН АРГА
ХЭМЖЭЭ
Гэрийн болон сургуулийн дотоод орчны
бохирдлын зэрэгцээ гадаад орчны агаарыг
бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийг бууруулахад
чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжүүлэх
механизм хэдийгээр Улаанбаатар хотын
агаарын бохирдлыг бууруулах мастер
төлөвлөгөөний нэг хэсэгт хамрагдсан ч доорх
зүйлсийг тусгахыг зөвлөж байна. Тухайлбал:
1. Одоо байгаа цахилгаан станцуудад хэрэглэж
буй утааны хяналтын төхөөрөмжийг
боловсронгуй болгон өөрчлөх шаардлагатай.
Ингэх нь утаа ялгаруулалтыг бууруулна.
2. Улаанбаатар хотын нам даралтын зуухуудыг
солих ажлыг эрчимжүүлэх. Нэн ялангуяа
сургуулиуд болон эргэн тойрны суурьшлын
бүс дэх нам даралтын зуухыг халах.
3. Гэр хорооллын оршин суугчдыг төвийн
халаалттай орон сууцанд нүүлгэн оруулах
4. Улаанбаатар хотын үйлдвэрүүдээс гарч
буй агаарын бохирдлын хэмжээний
талаар мэдээлэл бага байна. Иймээс
үйлдвэрлэлийн гаралтай агаар бохирдуулагч
эх үүсвэрүүдийг тоолох, үйлдвэрээс гарах
утааны стандартыг батлах, мөн бусад
үйлдвэржсэн орнуудад хэрэглэдэг утааны
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ялгаралтад тавьдаг стандарттай төсөөтэй эрх
зүйн зохицуулалт хийж, мөрдөх
5. Утааны ялгаралтыг хянах чадавхийг
бэхжүүлэх, эрх зүйн зохицуулалт,
хэрэгжилтийн механизмыг боловсруулах
Аж үйлдвэрийн салбараас ялгаруулж буй
утааны ялгарлыг хэмжих ажлыг сайжруулах нь
энэ салбараас шалтгаалсан агаарын бохирдолд
эзэлж буй хувийг тогтоох эхний алхам болох
болно. Мөн утааны ялгарлыг хэмжих, хянах
хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр дээрх ажлуудыг
зохион байгуулахад дөхөм болно.
2.3.4. АГААРЫН БОХИРДЛЫН ХҮҮХДЭД
ХАМААРАЛТАЙ НӨЛӨӨГ БУУРУУЛАХ:
ЖИРЭМСЭН БОЛОН ТӨРСНИЙ ДАРААХ
НЭГ НАС ХҮРТЭЛХ ҮЕИЙН ӨРТӨЛТӨӨС
СЭРГИЙЛЭХ НЬ
Эдгээр арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхдээ
тамхины утаанд өртөлтийг бууруулах,
пневмококкийн вакцины хамралыг нэмэгдүүлэх,
өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд уушигны
хатгалгааг антибиотикоор эмчлэх хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх, өндөр эрсдэлтэй хүүхдүүдэд
амьсгалын замын өвчлөл үүсгэх синцитиаль
вирүсийн эсрэг бие болох паливизумабаар
урьдчилан сэргийлэх, төрсний дараах 6 сард
эхийн сүүгээр дагнан хооллохыг хөхиүлэн
дэмжих, хоол тэжээлийн дутлыг бууруулах
зэрэг ажлуудад төвлөрөх хэрэгтэй. Эдгээр арга
хэмжээнүүдийн олонхи нь Уушигны хатгалгаа
болон суулгалт өвчнийг хянах, урьдчилан
сэргийлэхийн төлөө Дэлхийн төлөвлөгөөнд
багтсан байдаг. Түүнчлэн өрхийн эрүүл
мэндийн төвүүдэд ашиглаж буй хатуу түлшний
хэрэглээнээс үүдэлтэй өртөлтийг бууруулахын
тулд халаалтад ашиглаж буй түлш/эх үүсвэрийг
судалж, үнэлгээ хийх шаардлагатай юм.
• ПНЕВМОКОККИЙН ВАКЦИНААР
УУШИГНЫ ХАТГАЛГААНААС СЭРГИЙЛЭХ
Одоогийн хэрэглэж байгаа үр дүнтэй урьдчилан
сэргийлэх үйл ажиллагаа нь 5 хүртэлх насны
хүүхдийн хатгалгааны эндэгдлийг 67%-иар
бууруулж чадах юм. Эдгээр үйл ажиллагааг
эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн
тохиолдлын менежментийн замаар хэрхэн
сайн хүргэх мэдлэг, шинэ вакцин нэвтрүүлэх
үйл ажиллагаатай хослуулан хэрэгжүүлснээр
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илүү үр дүнд хүрнэ.62 S пневмони, Н
инфлюенс болон инфлюенс вирүсүүд нь
уушигны хатгалгааны үхлийн 4 шалтгааны
гурав нь болдог. Эрсдэлт хүчин зүйлийг
бууруулах, дархлаажуулалт, тохиолдлын
менежментийг хослуулах нь өвчлөлийг хянах
гол арга юм.63 Эдгээр өвчин үүсгэгчийн эсрэг
дархлаажуулалтын хамралтыг нэмэгдүүлснээр
өвчний хүндрэл, эндэгдлийг нэлээд хэмжээгээр
бууруулах боломжтой. Дархлаажуулалт болон
чанартай жирэмсний хяналт нь уушигны хурц
үрэвслээс үүдэх нас баралтыг бууруулах
хамааралтай.64
9-валенттай пневмококкийн эсрэг коньюгат
вакцин нь рентген зургаар батлагдсан уушигны
хатгалгааг мөн ХДХВ-ын халдвартай болон
халдваргүй хүүхдийн вакцины серотипын
тохиолдол болон антибиотикт тэсвэртэй
түргэн явцтай уушигны өвчний тохиолдлыг
бууруулдаг байна.65 Үүнээс гадна эрсдэлт
хүчин зүйлс, халдварын талаарх ойлголт
сайжирч, тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрч байгаа
M.Чопра ба бусад. ‘Урьдчилан сэргийлж болохуйц уушигны
хатгалгаа болон суулгалтаас үүдэлтэй эндэгдлийг устгах нь: Хүрч
болохуйц зорилт’, Lancet, 2013, 381, (9876), 1499–1506 тал.
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K.П.Клугман ба бусад., ‘9-валенттай пневмококкийн коньюгат
вакциныг ХДХВ-ын халдвартай болон халдваргүй хүүхдүүдэд
туршсан туршилт’, New England Journal of Medicine, 2003, 349,
(14), 1341–1348 тал.
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тул жирэмслэхээс өмнөх үе, жирэмсэн үе
болон 2 хүртэлх насны хүүхдэд тохирсон арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх боломж байна.
Үүнд жирэмсэн үе дэх нийгмийн халамж,
үйлчилгээг сайжруулан ургийн хөгжлийн
удаашралыг бууруулах, нярай болон бага
насны хүүхдийн хоол, тэжээлийг сайжруулах,
агаарын бохирдолд өртөлтийг бууруулж, орчны
эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах зэрэг
багтана.66
Амьсгалын доод замын хурц халдварын
шалтгаан нь бактерийн гаралтай өвчин үүсгэгч
байх явдал нилээд хурдтай буурсаар байна.
Учир нь Дархлаажуулалтын өргөжүүлсэн
хөтөлбөрийн хүрээнд B хэлбэрийн гемофилус
инфлюенсын болон пневмококкийн эсрэг
вакциныг бага, дунд орлоготой олон оронд
өргөнөөр хийсэн. 9 валенттай пневмококкийн
коньюгатвакцин нь ХДХВ-ийн халдваргүй
хүүхдэд түргэн явцтай уушигны хатгалгаа
өвчнийг 83%, амьсгалын доод замын хурц
халдварыг 20%-иар тус тус бууруулдаг
байна.67 Монгол Улсад тогтмол хэрэгждэг
Дархлаажуулалтын өргөжүүлсэн хөтөлбөрийн
66
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З.A.Бутта ба бусад., ‘Хүүхдийн уушигны хатгалгаа болон
суулгалт өвчнөөс үүдэлтэй эндэгдлийг бууруулах арга хэмжээг
тэгш байдлаар хүргэх нь: Ямар үйл ажиллагаа үр дүнтэй, ямар
зардлаар?’ Lancet, 2013, 381, (9875), 1417–1429 тал.
Клугман ба бусад.
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хамралт 96%-тай байдаг хэдий ч монгол
хүүхдийн нас баралтын гол шалтгаан болж
буй уушигны хатгалгаа, суулгалт өвчний эсрэг
хамгийн үр дүнтэй вакцинууд тус хөтөлбөрт
одоо хэр нь багтаагүй байна.68 Улаанбаатар
хотод шилжин ирэгсэд, хөдөлгөөнт болон
бүртгэлгүй иргэдийг дархлаажуулалтад
хамруулах нэмэлт хүчин чармайлт гаргах
шаардлагатай байна.69 Улаанбаатар хотын
хүүхдийн дундах дархлаажуулалтын өндөр
хамралт нь хатгалгааны өвчлөлийн дарамтыг
нярай, нялх үе рүү шилжүүлж, улмаар уушигны
хатгалгааны тохиолдлын менежментийн
өртгийг нэмэгдүүлдэг. Иймээс хэдийгээр
нийт тохиолдлын тоо эрс буурах боловч
бусад тохиолдлуудын хувьд нэг тохиолдолд
зарцуулагдах эрүүл мэндийн үйлчилгээнд илүү
зардал гаргах шаардлагатай болно.70
Хэдийгээр одоогоор амьсгалын замын өвчлөл
үүсгэх синцитиаль вирүсийн эсрэг вакцин
байхгүй байгаа ч үүнийг бүтээх шатандаа
явж байна. Мөн амьсгалын замын өвчлөл
үүсгэх синцитиаль вирүсийн71 эсрэг биетийн
өндөр титртэй иммуноглобулин эсвэл нэг
эст пализимубаб-ын72 эсрэг биет нь эрсдэл
өндөртэй нярай, уушигны архаг өвчтэй 2
хүртэлх насны хүүхэд болон дутуу төрсөн
нярайг амьсгалын замын өвчлөл үүсгэх
синцитиаль вирүсийн халдвараас сэргийлэхэд
өндөр үр дүнтэй байдаг. Саяхан хийгдсэн мета
дүн шинжилгээний үр дүнгээс харахад RSVгийн улмаас нярайн болон уушигны архаг
өвчтэй хүүхдийн эмнэлэгт хэвтэлтийг 70 хүртэл
хувиар бууруулсан бол хяналтын бүлэгтэй
харьцуулахад нярайн дутуу төрөлт 80-82 хүртэл
хувиар буурсан байна.73 Түүнчлэн вакцинаар
сэргийлэх боломжгүй өөр шалтгаантай
68
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ДЭМБ Женев., Монгол Улсын 2010-2015 оны Улс Орны Хамтын
Ажиллагааны Стратеги.
Мөн тэнд.
Уолкер ба бусад. –“-.
Ж.Р.Грууфийс ба бусад., ‘Өндөр эрсдэлтэй нярай болон бага
насны хүүхдүүдэд амьсгалын замын синцитиаль вирүсийн
дархлаа тогтоох профилактик хэрэглээ’, New England Journal of
Medicine, 1993, 329, (21), 1524–1530 талууд.
С.Жонсон ба бусад., ‘Амьсгалын замын синцитиаль вирүсийн
эсрэг Humanized Monoclonal Antibody (MEDI-493) вирүсийг амьд
бие болон бусад биетэд хөгжүүлсэн нь”, Journal of Infectious
Diseases, 1997, 176, (5), 1215–1224 талууд.
E.A.Симоес, ‘Амьсгалын замын синцитиаль вирүсийн дархлаа
тогтоох профилактик: Олон улсын туршлага’, Respiratory
Research, 2002, 3 Suppl 1, S26-33.

хатгалгааг74 амьсгалын замын өвчлөл үүсгэх
синцитиаль вирүсийн эрсдэл өндөртэй
тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэлтийг
пневмококкийн вакцинтай хавсруулах нь
амьсгалын доод замын хурц халдварын
улмаас үүссэн өвчний дарамтыг эрс бууруулах
боломжтой.
• ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ
Эмчилгээний хүртээмжийг сайжруулах нь
хатгалгааны улмаас үүдэх өвчний дарамтыг
бууруулахад чухал ач холбогдолтой. Эрүүл
мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний
ажилтан уушигны хатгалгааг аюулгүй, үр дүнтэй
эмчлэхийн тулд сайн чанартай антибиотикийн
эмчилгээний менежментийг хэрэглэснээр
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар,
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. Нярайн хатгалгааны
үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний
менежментийг сайжруулах нь хатгалгаанаас
үүдэлтэй нярайн эндэгдлийн нас баралтыг
42%-иар бууруулж чаддаг.75 Улаанбаатар хотын
хувьд амьсгалын доод замын хурц халдвараар
өвчилсөн хүүхэдтэй эхчүүдийн эмнэлэгт хожуу
хандах тохиолдлыг авч үзвэл, ихэнх нь нас
залуу ээж нар (OR (95% CI) 3.8 (1.2-11.6)),
ганц хүүхэдтэй өрх (3.8 (1.2-11.61)), эцэггүй
хүүхэд (4.1 (1.2-14.4)), эмнэлгээс 1 км-ээс хол
оршин суудаг өрх (3.5 (OR 1.2 -10.2))76–тэй
хамааралтай байгааг тогтоосон байна. Дээр
дурьдсанчлан жирэмсний хяналт сайн байх нь
амьсгалын доод замын хурц халдварт өвчний
шалтгаант хүүхдийн эндэгдэл буурахтай шууд
хамааралтай байдаг байна.77
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Уолкер ба бусад. –“З.A.Бутта ба бусад., ‘Эрүүл мэндийн анхан шатны нэгж дэх
нярайн халдварын менежмент: Нотолгооны дүн шинжилгээ ба
бодлогын сургамж?’, Pediatric Infectious Disease Journal, 2009, 28,
(1), S22-S30.
Н.Гомбожав ба бусад., ‘Монгол Улсын хот суурин газруудад
амьсгалын замын архаг үрэвсэлтэй нярайн шинж тэмдэгийг
тодорхойлох, эмчилгээнд хамрагдахад нөлөөлж буй нийгмийн
үзүүлэлтүүд’, Archives of Disease in Childhood, 2009, 94, (11), pp.
849–854
Сонега ба бусад.
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• ТАМХИНЫ УТААНЫ ӨРТӨЛТИЙГ
БУУРУУЛАХ
Нийт 15-49 насны монголчуудын 64% нь
тогтмол тамхи татдаг байна.78 Энэхүү сэтгэл
түгшээсэн тоо нь гэрийн дотоод орчны
агаарын бохирдол, түүний хүүхдэд үзүүлэх
хорт нөлөөний хүндрүүлэгч хүчин зүйлийг
харуулж байна. 0-3 насны хүүхэдтэй эцэг
эхчүүд тамхи татах нь хүүхдийн амьсгалын
доод замын өвчинд өртөх явдлыг ихэсгэж (1.57,
95% CI 1.42–1.74), багтраа, байнгын шуугиант
амьсгал, бронхит зэрэг өвчнүүдийн эрсдэлийг
нэмэгдүүлдэг.79 Гэр бүлийн бусад гишүүдтэй
харьцуулахад эхийн тамхидалт нь хүүхдийн
өвчлөлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлэхэд илүү ихээр
нөлөөлдөг (1.72, 95% CI 1.55–1.91). Гэхдээ
гэр бүлийн бусад гишүүдийн тамхи таталт нь
бага насны хүүхдийн дотоод орчны агаарын
бохирдлын өртөлтийг нэмэгдүүлж, амьсгалын
замын хурц өвчний шалтгаан болдог.80 Хүүхэд
төрснөөс хойшхи үеийн идэвхгүй өртөлт нь ураг
хэвлийд байх үеийнхтэй харьцуулахад уушигны
үйл ажиллагаанд бага нөлөөлдөг.81
Улаанбаатар хотын хүн амын жилийн дундаж
өртөлтийн ойролцоогоор 21% нь гэрийн орчин
дах тамхины утаанаас үүдэлтэй байна.82 Хүн
амын тамхины утааны өртөлтийг бууруулах
талаар нэн тэргүүнд арга хэмжээ авах
шаардлагатай. Учир нь нэгдүгээрт, агаарын
бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөлд тамхины утаа
шууд нөлөө үзүүлдэг. Хоёрдугаарт, тамхины
утааны өртөлтийг бууруулахад агаарын
бохирдлыг бууруулахад чиглэгдсэн бусад
арга хэмжээний үр дүнг нэмэгдүүлж, өртөлтхариу урвалын хамаарлын муруй нь огцом
хэсэг рүүгээ шилжих болно. Иймээс куб метр
тутам дах агаар дах бохирдлын хэмжээ 1
микрограммаар буурах болгонд хүний эрүүл
мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл төдий чинээ
буурна.

Тамхины хяналтын тухай хуулиар зохицуулдаг
ба ДЭМБ-ын Тамхины хяналтын тухай
конвенцийн заалтын дагуу тус хуульд 2012
онд хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөөр хүн амыг дам
тамхидалтын үр дагавараас хамгаалахын
тулд олон нийтийн орчинд тамхи татахыг
хориглосон.83 Гэхдээ өөрийн гэртээ тамхи татах
асуудлыг хуулинд тусгаагүй байна.
Үүнээс гадна гэрийн дотоод орчинд тамхи
татсанаас үүдэх хортой нөлөөний талаар
мэдлэг дээшлүүлэх кампанит ажил явуулснаар
тамхинаас шалтгаалсан эрүүл мэндэд үзүүлэх
нөлөө буурна гэж үздэг. Тамхи татахыг хориглох
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь 2025 он гэхэд НҮБын гишүүн орнуудын урьдчилан сэргийлэх
боломжтой зүрх судасны өвчнийг 25%-иар
бууруулах зорилтыг84 биелүүлэхэд хувь нэмэр
оруулах юм. Түүнчлэн амьсгалын замын
архаг өвчнийг халдварт бус өвчний ангилалд
оруулахыг зөвлөж байна. 2006-2013 онд
хэрэгжүүлэх Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөрийн
хүрээнд зүрх судасны өвчин, хорт хавдар
болон чихрийн шижин зэрэг ихэнх халдварт бус
өвчнүүдийн хяналт болон урьдчилан сэргийлэх
талаар багтсан боловч амьсгалын замын архаг
өвчин ороогүй байна.85
2.3.5 ХҮҮХДИЙН БУСАД ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН
ЗҮЙЛСИЙГ БУУРУУЛАХ
Нярай хүүхдийн хурц хэлбэрийн амьсгалын
доод замын халдвар болох хатгалгааны
зонхилон тохиолдох эрсдэлт хүчин зүйлс нь
агаарын бохирдол, тамхины утаа, 0-5 сартай
хүүхдийг угжаар хооллох (холимог хооллолттой
бол 2 дахин эрсдэл нэмэгддэг), бага жинтэй
төрөх, өсөлт хоцролт, цайрын дутал зэрэг
болно86. Эдгээр нь уушигны хөгжилд сөрөг
нөлөө үзүүлдэг бөгөөд жирэмсэн эхийн
тамхидалт үүнийг улам эрчимжүүлдэг.

Монгол Улсад тамхины хяналтыг Монгол
Улсын Засгийн газраас 2005 онд баталсан
83

Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа, 2013
Д.Г.Күүк, Д. П. Страчан, ‘Эцэг эхийн тамхидалтын улмаас
хүүхдийн амьсгалын замын эрхтэний эрүүл мэндэд нөлөөлөл ба
судалгааны сургамж’, Thorax, 1999, 54, (4), pp. 357–366
80
Мөн тэнд.
81
Грийноф ба бусад.
82
Очир ба бусад.
30
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79

84

85
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O.Чимэддамба ба бусад., ‘Монгол Улс дах халдварт бус өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэлт ба хяналт: Бодлогын дүн шинжилгээ’, BMC
Public Health, 2015, 15.81 тал
Г.A.Рот ба бусад., ‘2025 оны дэлхийн болон бүс нутгийн зүрх
судасны өвчнөөс үүдэлтэй цаг бусын нас баралтын тооцоолол’,
Circulation, 2015, 132, (13), pp. 1270–1282 талууд.
Чимэддамба ба бусад.
Чопра ба бусад.
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• ХҮҮХДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛ

шатны арга хэмжээ юм.90

Хүүхдийн уушигны хатгалгааны тархвар зүй
нь суулгалтынхтай давхцдаг. Учир нь эдгээр
өвчлөлийн тархалтад нөлөөлдөг эрсдэлт
хүчин зүйлс болох хоол тэжээлийн дутал,
эхийн сүүгээр дагнан хооллохгүй байх, цайрын
дутал зэрэг нь ижил байгаатай зарим талаар
холбоотой байх магадлалтай.87 Нас, хүйс,
шуугиант амьсгалын түүх зэргийг өөрчилж
үзэхэд Д амин дэмийн дуталтай хүүхдүүдэд
өвлийн улиралд Д амин дэм уулгаснаар
амьсгалын замын хурц халдвар авах эрсдэлийг
2 дахин бууруулдаг нь (харьцаа: 0.50 [95%
итгэлцэлийн түвшинд: 0.28-0.88]) ажиглагдсан.88

• БАГА ЖИНТЭЙ ТӨРӨЛТ

• ЭХИЙН СҮҮГЭЭР ХООЛЛОЛТ
ДЭМБ-ын дэлхийн хоол тэжээлийн 5 дугаар
зорилтод 2025 он гэхэд хүүхдийг эхний 6
сар хүртэл эхийн сүүгээр дагнан хооллох
үзүүлэлтийг 50%-д хүргэхээр заасан байдаг.89
Амьсгалын доод замын халдварт өвчний нэг
эрсдэлт хүчин зүйл нь эхийн сүүгээр дагнан
хооллохгүй байх юм. Эхийн цусанд RSV
вирүсын эсрэг бие болох иммунглобулин G
хангалттай байвал ихэсийн ханаар дамжин
хүнд хэлбэрийн халдварт ураг өртөхөөс
сэргийлдэг. Эхийн сүүгээр хооллохын ач
холбогдлыг ойлгуулах мэдлэг, боловсрол
олгох кампанит ажлыг жирэмсэн эхчүүдэд
чиглүүлэх нь нярайн амьсгалын доод замын
халдварт өвчний өртөлтийг бууруулахад чухал
үүрэг гүйцэтгэнэ. Мөн энэ ажлыг эхийн сүү
орлуулагч бүтээгдэхүүнийн борлуулалтын
сурталчилгааг багасгах ажилтай хавсран хийвэл
илүү үр дүнтэй. Жирэмсний хяналт, дөнгөж
төрсний дараа болон хүүхэд нярай үед эхийн
сүүгээр дагнан хооллох нь хамгийн өндөр
ач холбогдолтой тухай эхчүүдэд зөвлөгөө
өгөх хэрэгтэй. Эхийн сүүгээр дагнан хооллох
нь орлого багатай нөхцөл дэх хүүхдийн
эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгийн өргөн
хүрээг хамрах бололцоотой бөгөөд уушигны
хатгалгаанаас урьдчилан сэргийлэх анхан

Бага жинтэй төрөх нь хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдлийн гол үндэс бөгөөд амьдралынхаа
явцад чихрийн шижин, зүрх судасны өвчлөл
зэрэг халдварт бус өвчинд өртөх эрсдэлийг
нэмэгдүүлдэг хүчин зүйлийн нэг юм.91 Агаарын
бохирдол болон бага жинтэй төрөх 2-ын
хооронд хамаарал байгаа талаар нотолгоо
байдаг. Ийм нөлөөг агаарын бохирдлын
хэмжээ, жирэмсэн үеийн хамгийн эмзэг үе,
бохирдуулагчийн төрөл зэргээр тодорхойлж
тогтоох шаардлага байсаар байна.92 Өнөөгийн
байдлаар батлагдсан нотолгооноос үзэхэд
өртөмхий байдлын хэд хэдэн цонх үе байдаг
ба эдгээр үед олон төрлийн бохирдуулагчийн
өртөлтөөс болдог хэмээсэн байна.93 Бага
жинтэй төрөх нь амьсгалын доод замын хурц
халдварт өвчинд өртөхөд нөлөөлдөг. Гэхдээ
бага жинтэй төрөхөөс урьдчилан сэргийлэх
үйл ажиллагаа нь амьсгалын доод замын хурц
халдварт өвчний дарамтыг багасгах төдийгүй
хожим нь агаарын бохирдлын шалтгаант
өвчлөлд өртөхийг ч мөн бууруулдаг. Өөрөөр
хэлбэл нярай үе нь хүүхэд нас, насанд хүрсэн
үеийн эрүүл мэндийг тодорхойлох чухал үе
байдаг.94
Бага жинтэй төрөхөд нөлөөлдөг агаарын
бохирдуулагчид нь гол төлөв дутуу
төрөлт болон ургийн өсөлтөд нөлөөлдөг.
Бохирдуулагчдын дутуу төрөлтөд нөлөөлж
буй шалтгаан нь ургийн өсөлтөд нөлөөлөх
шалтгаантай харьцуулахад өөр байдгийг олон
судалгаанд дурдсан байдаг.
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Уолкер ба бусад.
C.A.Камарго, Jr. ба бусад., ‘Монгол Улс дах D амин дэмийн
хэрэглээ ба амьсгалын замын хурц халдварын талаарх
туршилтын судалгаа’, Pediatrics, 2012, 130, (3), e561–7.
ДЭМБ, Дэлхийн хоол тэжээлийн зорилтууд 2025: Эхийн сүүгээр
хооллох бодлогын тойм, 2014, WHO/NMH/NHD/14.7.
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Г.Жонс, ‘Энэ жил бид хэдэн хүүхдийн эндэгдлээс урьдчилан
сэргийлж чадах вэ?’, Lancet, 2003, 362, (9377), 65–71
талууд
ДЭМБ, Дэлхийн хоол тэжээлийн зорилтууд 2025: Бага жинтэй
төрөлтийг бууруулах бодлогын тойм, 2014, WHO/NMH/NHD/14.5.
Шрам Р.Ж.; Бинкова Б.; Дежмек, Ж.; Бобак, M., “Орчны агаарын
бохирдол ба жирэмслэлтийн үр дүн: Баримт бичгийн судалгаа’,
Environmental Health Perspectives, 2005, 113, (4), 375–382
C.A.Хансен, A.Г.Барнетт, Г.Причард, ‘Жирэмсний эрт үеийн орчны
агаарын бохирдлын нөлөөг жирэмсний дунд үед явуулсан ургийн
хэмжилтээр харуулах нь’, Environmental Health Perspectives, 2008,
116, (3), 362
T.Ж.Вуудрафф ба бусад., ‘Агаарын бохирдол болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн судалгааны арга зүйн асуудлууд’,
Environmental Research, 2009, 109, (3), 311–20
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Сүүлийн үед АНУ-ын олон хотуудад95 эрчимтэй
хийгдэж буй агаарын бохирдлын өртөлтийг
дутуу төрөлт болон жирэмсний хожуу үеийн
хордлоготой холбон судласан байна. Уг
судалгааны дүнгээс харахад дутуу төрөлт
нь нярайн эндэгдлийн 70%-тай, нярайн
өвчлөлийн 75%-тай тус тус хамааралтай
болохыг тогтоосон байна.96 Хойд болон Өмнөд
Америк, Хятад, Солонгос, Тайвань, Бүгд
Найрамдах Чех улс, Австрали зэрэг орнуудад
хийсэн судалгаагаар гадаад орчны агаарын
концентраци болон жирэмсэн үе, ургийн
өсөлтийн хоорондын хамаарлыг тогтоосон
байна.97

3. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ӨРТӨГ БОЛОН ҮР АШИГ
Улаанбаатар хотод оршин суудаг хүүхдийн
агаарын бохирдлоос шалтгаалсан өвчлөлийг
бууруулах зорилгоор зохион байгуулах арга
хэмжээний харьцангуй зардлын түвшин ба үр
нөлөөг үр дүнгийн үнэлгээтэй нэгтгэн Хүснэгт
3-т харуулав. Жирэмсэн үе болон хүүхэд 1
нас хүртэлх насны хүүхдэд чиглэсэн тусламж
үйлчилгээний арга хэмжээ нь хүүхдийн уушигны
хатгалгааны бууралтад шууд чиглэж байгаа
учраас өндөр үр нөлөө үзүүлэх боломжтой.
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдэд жирэмсэн
эхийн тамхи таталт болон дам тамхидалтыг
нөлөөлөлд өртөх явдлыг бууруулах зэрэг өртөг
багатай ажлууд нь дундаж түвшинд үр нөлөө
үзүүлэх боломжтой ч хэрэгжилтийг хангахад
хүндрэлтэй байх магадлалтай. Өрхийн эрүүл
мэндийн төвүүдээр дамжуулан 13 валенттай
пневмококкийн вакцин, антибиотикоор эмчлэх
гэх мэт өндөр үр дүнтэй арга хэмжээнүүд нь
өртөг өндөртэй байхаар байна. АНУ-ын Өвчний
хяналтын төвийн мэдээлснээр 13 валент бүхий
пневмококкийн вакцин нь 2015 оны 10-р сарын
байдлаар 117 ам.долларын үнэтэй байна98.
Вьетнам улсад 5-аас доош настай
хүүхдийн уушигны хатгалгааг эмчлэх зардал
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Ж.Ву ба бусад., ‘Калифорния мужийн өмнөд эргийн нутагт авто
машины утаанаас үүдэлтэй агаарын бохирдолд өртөлт болон
дутуу төрөлт болон жирэмсний хожуу хордлоготой хамаарах
хамаарал”, 2009.
Ж.Р.Г.Чаллис ба бусад., ‘Дутуу төрөлтийн талаарх ойлголт’, Annals
of the New York Academy of Sciences, 2001, 943, (1), 225–234.
Хансен ба бусад.
http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/awardees/vaccinemanagement/price-list/
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34-50 ам.доллар болдог99. Улс орнуудын эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээний бүтэц, зохион
байгуулалтын ялгаатай байдлаас шалтгаалан
энэхүү зардал өөр байж болох ч ийм төрлийн
мэдээлэл нь тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах жишиг өртөг болж өгдөг. Монгол
Улсад уушигны хатгалгааг эмчлэх эмийн жорыг
буруу бичих явдал (хүүхдийн 56.6%) өндөр
байгаа явдлыг бууруулах нь эмчилгээний үр
дүнг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой.100
Улаанбаатар хотын хэмжээнд хүүхдийг эхний
6 сард эхийн сүүгээр дагнан хооллох явдал
2010 онд 60 орчим хувь байсан ба 2013 онд
47% болтол буурсан нь гэр бүлийн болон ажил
олгогчийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэг, эхийн сүүг
орлуулагч бүтээгдэхүүнийг хэт их сурталчлах,
ядуурлын улмаас төрөөд удаагүй байгаа
эх ажилдаа хурдан буцаж орох хэрэгцээ
шаардлагаас шалтгаалж байна101. Эхийн
сүүгээр дагнан хооллох нь өртөг хамгийн
багатай, хүүхдийг уушигны хатгалгаа, бусад
өвчлөлөөс сэргийлэх үндсэн аргын хувьд
дундаж үр нөлөөтэй арга хэмжээ болох ба
тэргүүлэх зорилт байх ёстой.
Хүн амын дундах хоол тэжээлийн дутлын
эзлэх хувь нь 2013 оны байдлаар Улаанбаатар
хотын хүн амын102 дунд ойролцоогоор 1%,
түүнээс хүнд хэлбэрийн тураалын тохиолдол
5-аас доош насны хүүхдүүдэд 0.4%103 байсан.
Хоол тэжээлийн дутал нь уушигны хөгжил
болон хатгалгааны улмаас эндэх явдалд
онцгой нөлөө үзүүлдэг. Хоол тэжээлийн
дутлын тархалт бага тул хоол тэжээлийн
хөтөлбөрийн өртөг нь дундаж хэмжээнд харин
үр нөлөө нь харьцангуй доогуур хэмжээнд байх
магадлалтай. Дээрх арга хэмжээнүүд дээр
нэмэн Өрхийн эрүүл мэндийн төв болон халамж
үйлчилгээний төвүүдийн халаалтын түлш
99

100

101
102

103

D. D. Анх ба бусад., ‘Вьетнам улсад эмнэлэгт эмчлүүлж буй
хүүхдүүдийн дунд томуу, менингит, цусан халдвар болон бусад
өвчний эмчилгээний зардал’, Journal of Health, Population, and
Nutrition, 2010, 28, (5), 436–442.
Г. Дорж ба бусад., ‘Монгол Улсад хийсэн халдварт уушигны
хатгалгааны антибиотик эмчилгээний үнэлгээ’, BMC Health
Services Research, 2013, 13, 379
http://www.unicef.org/mongolia/2145_22874.html
http://knoema.com/FAOFSDD2012/fao-food-security-data-june2012?tsId=1148880
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Хүүхдийн өсөлт ба
тэжээлийн дуталын олон улсын мэдээллийн сан
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хэрэглээг үнэлж, нэн тэргүүнд цэвэр түлшний
хэрэглээнд шилжүүлэх нь нэгэнт өвчилсөн
хүүхдүүдэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөөг
бууруулахад хэрэгтэй. Анхан шатны тусламж
үйлчилгээнд хамрагддаг хүмүүсийн тоо цөөн,
мөн эдгээр хүмүүсийн агаарын бохирдолд
өртөж буй өртөлтийн хэдэн хувь нь тус
төвүүдээс ялгарч буй утаанаас хамаарч байгаа
нь тодорхойгүй учраас тэдний эрүүл мэндэд
үзүүлж буй нөлөөг тодорхойлох боломж хомс
байдаг. Өвчтэй хүүхдүүд агаарын бохирдлын
болон тамхины утааны нөлөөнд илүү өртөмтгий
байх магадлалтай ба үүний мөрөөр авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь уушигны хүндэрсэн
хатгалгаагаар нас барах тохиолдлыг бууруулах
боломжтой боловч тодорхой бус байдлын
улмаас нөлөөллийн хувь бага байна гэж
тодорхойлсон.
Гэрийн халаалтад мод, түүхий нүүрс
ашигласнаас үүдэлтэй эрүүл мэндэд үзүүлэх
сөрөг нөлөөг бууруулах чиглэлээр Европ болон
Хойд Америкийн улсуудад хэрэгжүүлсэн үйл
ажиллагаануудын үр дүнг нэгтгэсэн судалгааг

ДЭМБ-гаас гаргасан байна104. Хэдийгээр энэхүү
баримт бичигт дурьдагдсан зарим түлшний
хэрэглээ болон Улаанбаатар хотын цаг уурын
нөхцөлтэй нарийн уялдахгүй боловч гэрийн
орчинд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн
талаарх ерөнхий мэдээлллийг авах боломжтой.
Гэрийн дотоод орчны хувьд авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний хамгийн их үр дүнтэй арга
бол цэвэр түлшний хэрэглээнд шилжих
явдал бөгөөд ингэснээр гадаад болон дотоод
орчны бохирдлыг хамтад нь шийдвэрлэж,
бүх насны хүн амын эрүүл мэндэд агаарын
бохирдлын үзүүлж буй нөлөөллийг шийдвэрлэх
урт хугацааны шийдэл болно. Энэ ажлыг
хэрэгжүүлэх өртөг нь асар өндөр байх бөгөөд
2012 оны нэг хүнд ногдох ДНБ-д үндэслэн
тооцоолж үзэхэд ямар ч арга хэмжээ авахгүй
байх үеийн ХЧААЖ-ийн өртөг нь 2024 он гэхэд
жил бүр 140 сая ам.доллар болж өсөх болно.105

104

105

ДЭМБ Европ 2015. Мод нүүрс ашигласан айл өрхийн халаалт:
Европ болон Хойд Америк дах эрүүл мэндийн үр нөлөө ба
бодлогын хувилбарууд. ISBN 978-92-890-5076-0
Очир ба бусад.
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Хүн амын утаанд өртөж буй өртөлтийн 20%-ийг
гэрийн орчин дах тамхины утаанаас үүдэлтэй
байгаа106 ба үүний мөрөөр хэрэгжүүлэх
ажлын зардал харьцангуй бага боловч өндөр
үр нөлөөтэй байна. Хүүхэд эхийн хэвлийд
байх үеийн тамхины утаанд өртөх өртөлтийг
бууруулах ажлын хэрэгжилт төвөгтэй байж
болзошгүй. Дулаалга, агаар нэвтрэлтийг
бууруулах давхарга болон үүдний амбаар барих
ажил нь харьцангуй өртөг багатай бөгөөд үнийн
хөнгөлөлт үзүүлэх нь уг ажлыг эрчимжүүлэх гол
хөшүүрэг болно. Зуухнаас гарч буй утаа гадаад
орчин руу шууд ялгардаг учир дулаалга, агаар
нэвтрэлтийг бууруулах давхарга болон үүдний
амбаар барих нь гадаад орчны агаар дотогшоо
нэвтэрч байгааг ихээхэн хэмжээгээр бууруулна.
Агаарын нэвтрэлтийг бууруулах давхарга болон
гэрийн дулаалгыг сайжруулах ажлын дүнд
агаарын солилцоог 40%-р бууруулж байгааг
урьдчилсан байдлаар тодорхойлсон байна107.
Байшингуудад үүдний амбаар барих нь мөн
дулааны хэмнэлт болон гэрийн дотор орчны
бохирдлыг бууруулахад тохиромжтой арга
хэмжээ болно.

суурилуулах нь тэргүүн зэргийн зорилт болох
ёстой. Түүнчлэн агаар хөргөх, халаах, сэлгэх
төхөөрөмжтэй орчин үеийн барилгатай
сургуулиудад ХЕПА шүүлтүүр суурилуулах
нь зардал багатай боловч сургуулийн дотоод
орчны агаарын бохирдлын концентрацийг
ихээхэн хэмжээгээр бууруулах арга болно.
Финлянд улсын Хелсинк хот нь Улаанбаатар
хотын цаг агаартай төстэй бөгөөд тус хотын
албаны зориулалттай барилгуудын агаар
халаах, хөргөх, сэлгэх төхөөрөмжүүдэд
суулгасан шүүлтүүр нь хүн амын дундаж
өртөлтийг 27%-иар бууруулна гэж үзсэн
байна.109 Монголын нөхцөлд хүүхдүүд сургууль
дээрээ өдөр бүр 5-6 цагийг зарцуулдаг ба дээрх
арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр сургуулийн насны
хүүхдүүдийн өртөлтийг бууруулах онцгой ач
холбогдолтой юм. Агаарын бохирдол ихсэх үед
сургуулийн насны хүүхдүүдийг сургууль дотор
тоглуулах талаар зөвлөх нь авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний нэг байж болох ч хичээлийн
цагаар гадаа байх цаг хомс учир энэ арга
хэмжээний үр нөлөө харьцангуй бага байх
магадлалтай.

Нийт хүн ам цэвэр түлшний хэрэглээнд шилжих
хүртэл түр зуурын арга хэмжээ болгож эх,
хүүхдийн тусламж үйлчилгээнд жирэмсэн үед
болон хүүхдийг 1 нас хүртэл агаар шүүлтүүрээр
хангах асуудлыг багтаах нь зүйтэй. Гэрийн
дотоод орчны агаарын бохирдлын хэмжээ нь
агаарын бохирдлын жилийн дундаж өртөлтийн
72%-ийг эзэлдэг108, 1 хүртэл насны хүүхдүүдийн
дийлэнх нь гэртээ голдуу байдаг учраас энэхүү
шүүлтүүр нь агаарын бохирдолд өртөлт болон
эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах
боломжтой. Гэхдээ иймэрхүү арга хэмжээ
нь урт хугацааны шийдэл биш бөгөөд цэвэр
түлшний хэрэглээнд шилжиж байж агаарын
бохирдлын өсвөр насны хүүхдүүд болон бусад
насны хүмүүст үзүүлэх нөлөөг бууруулах болно.
Их хэмжээний нүүрс хэрэглэхэд утаа нь
хүүхдүүдийн ихэнх цагаа өнгөрөөдөг орчин
буюу сургуулийн дотоод орчин руу ялгардаг
учраас сургуулиудад хийн түлшний бойлуурыг
106
107

108

Мөн тэнд.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Эрчим
хүчний хэмнэлтийн төв байгуулах нь
Очир ба бусад.
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Хөннинен ба бусад.
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Хүснэгт 3. Улаанбаатар хот дах агаарын бохирдлоос шалтгаалсан өвчлөлийг бууруулах
талаар хийгдэх ажлын үр нөлөө
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА
ХЭМЖЭЭ

ӨРТӨГ

ҮР НӨЛӨӨ

ҮР АШИГТАЙ БАЙДЛЫН ХУРААНГУЙ

Пренаталь үеийн тусламж үйлчилгээ
Тамхины утаанд өртөх өртөлт

Бага

Дундаж

Дам тамхидалтын улмаас үүссэн амьсгалын доод
замын хурц халдварт өвчний эндэгдэл 1.52 (1.201.93)

Пневмококкийн вакцин

Дундаж

Маш өндөр

Рентгенээр баталгаажсан хатгалгаа 29%-иар
буурч, хатгалгаанаас шалтгаалсан нас баралт
18%- р буурсан

Антибиотик

Дундаж

Маш өндөр

Нас баралтыг 25%-иар бууруулна, нярай үеийн
уушигны хатгалгаанаас шалтгаалсан нас
баралтыг 42%- р бууруулна.

Эхийн сүүгээр дагнан хооллох

Бага

Дундаж

Эхийн сүүгээр дагнан хооллох явдал хангалтгүй
1.79 (1.18-2.70)

Хоол тэжээл

Дундаж

Дундаж

Хоол тэжээлийн хүнд дутлын үед амьсгалын
доод замын хурц үрэвслээс шалтгаалсан нас
баралтын түвшин 4.27 (3.47-5.25) хүртэл өсдөг.
Амьтдад хийсэн туршилтаас харахад жирэмсэн
үе, төрсний дараах холл тэжээлийн хүнд дутал
нь уушигны хөгжилд маш сөрөг нөлөөтэй
байсан.

Анхан шатны тусламж
үйлчилгээний төвүүдийн
хэрэглэдэг түлш

Бага

Бага

Хэмжилт хийгдээгүй, гэхдээ ирж буй өвчтнүүд нь
аль хэдийнэ өвдсөн тул үр нөлөө нь доогуур байх
магадлалтай

Гэрийн орчин
Цэвэр түлшний хэрэглээнд
шилжих

Өндөр

Маш өндөр

Агаарын бохирдлоос шалтгаалсан амьсгалын
доод замын хурц үрэвслээр өвчлөх хүн амын тоо
27%- р буурна.

Тамхины утаанд өртөх өртөлт

Бага

Өндөр

Амьсгалын замын өвчний тохиолдлын 1.2-1.6–д
нь эцэг эхийн аль нэг нь тамхичин байдаг.

Гэрийн дулаалга болон үүдний
амбаар

Бага

Өндөр

Гэрийн дулаалга болон агаар үл нэвтрүүлэх
давхаргыг нэмж хэрэглэснээр агаарын солилцоог
40%-иар бууруулна

Жирэмсний тусламж
үйлчилгээний хөтөлбөрийн
хүрээнд агаарын шүүлтүүрээр
хангах

Дундаж

Өндөр

Нярайн агаарын бохирдолтонд өртөх өртөлтийг
их хэмжээгээр бууруулах боломжтой.

Сургуулийн орчин
Сургуулиудад ашиглаж буй нам
даралтат зуухыг хийн түлшний
зуухаар солих

Дундаж

Дундаж

Хэмжигдээгүй, гэхдээ сургууль болон тоглоомын
талбайн орчимд байх тул үр нөлөө нь дундаж
байх боломжтой

Агааржуулалтын хоолой болон
агаар халаах, хөргөх, сэлгэх
төхөөрөмжид агаар шүүлтүүр
суурилуулах

Бага

Дундаж

Хельсинкт хүн амын дундаж өртөлт 27%-иар
буурсан

Агаарын бохирдол хэт өндөр
болсон үед хэрэгжүүлэх
зөвлөмж

Бага

Бага

Хичээлийн цагаар гадаа тоглох цаг бага байдаг
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4. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БОЛОН
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ
САЙЖРУУЛАХ
Хавсралт 3-т Улаанбаатар хотын агаарын
бохирдлын талаар хэрэгжүүлж буй бодлогуудыг
жагсаасан. Эрчим хүчний хэрэглээний талаар
засгийн газрын түвшинд томоохон ажлуудыг
хийсээр байгаа ч агаарын бохирдолтой
холбоотой бодлогын түвшинд салбар
хоорондын харилцан уялдаа илүү үр дүнд
хүрсэн байх боломжтой байлаа. Тухайлбал
нүүрс худалдан авахад үзүүлж буй үнийн
хөнгөлөлт, нүүрсний нэг төрлөөс нөгөө рүү
шилжих ажлууд нь агаарын бохирдлыг
бууруулах тодорхой бодлогоор зохицуулагдах
ёстой байв. Тухайлбал нүүрсний үнийн
хөнгөлөлтийн улмаас нийслэл хотын агаарын
бохирдлыг бууруулахаасаа илүү нэмэгдүүлж
байгаа гэж үзэж байвал энэ арга хэмжээг
зогсоох ёстой гэсэн үг. Цаашлаад үнийн
хөнгөлөлтийн хөтөлбөрийг сайжруулсан түлш,
зуухны хөтөлбөртэй хослуулах нь зүйтэй бөгөөд
ингэхдээ агаарын бохирдлын хүн амын эрүүл
мэнд болон эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг
мөн тооцож үзэх хэрэгтэй юм. Өөрөөр хэлбэл
эрчим хүчний ашиглалттай холбоотой бодлого
нь хотын агаарын бохирдлыг бууруулах ерөнхий
бодлоготой уялдаж байх учиртай.
Сүүлийн хэдэн жил агаарын бохирдлын
эх үүсвэрээс ялгарч буй утааны стандарт,
техникийн шаардлагын талаар эрх зүйн
тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч ирсэн.
Гэсэн хэдий ч эдгээр хууль эрх зүйн актуудыг
мөрдөгдөхөд шаардагдах нөөц, эрх зүйн
бүтэц нь хангалтгүй байна. Тухайлбал
утааны ялгарлын стандарт мөрдүүлэх ажлыг
хариуцдаг хэлтэс, газруудад утааны ялгарлыг
хянах тоног төхөөрөмж, нөөц дутагдалтай
байна. Тоног төхөөрөмж, техникийн мэдлэг,
мэдээлэлгүй бол тухайн стандарт мөрдөгдөж
буй эсэхийг тодорхойлох, эсвэл стандартын
зөрчилтэй байгаа эсэхийг хянах боломжгүй юм.
Дарамт, шахалт болон авлигаас ангид шүүх,
хуулийн байгууллагаас гаргаж буй хохирлыг
барагдуулах шийдвэрээс гадна стандартыг
даган мөрдөж байгаа газруудыг урамшуулах
бодлого дутагдалтай байна. Дүгнээд хэлэхэд
хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд
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агаарын бохирдлыг бууруулах хууль эрх зүйн үр
дүнтэй орчинг бий болгох нь маш чухал бөгөөд
тодорхой үр дүнд хүрэхийн тулд урт хугацаанд
хүн хүчний болон материаллаг нөөцөд хөрөнгө
оруулах шаардлагатай болно.
Агаарын бохирдолтонд өртөх явдал нь дотоод
орчинд илүү байгааг харгалзан үзсэний
үндсэн дээр зөвхөн гадаад орчны агаарын
бохирдлыг стандартчлах нь хангалттай үр
дүнтэй эсэх, тоног төхөөрөмжийн эсвэл
барилгын стандартаар дамжуулан дотоод
орчны агаарын чанарт хяналт тавих шаардлага
байгаа эсэхийг судалж үзэх ёстой юм. Ялангуяа
эдгээр стандартууд нь барилгын дулаалга,
тусгаарлагчийн стандарт, үүдний амбаар болон
эрчим хүчний үр ашигт байдлын стандарттай
холбогдоно. Одоогийн байдлаар гэр хороололд
баригдаж буй амины орон сууцнуудын хувьд
барилгын стандартыг дагаж мөрдөх нь дутмаг,
ингэж чанар муутай баригдсан барилгыг
ашиглах олон жилийн хугацаанд эрчим хүчний
хэрэглээг улам нэмэгдүүлж, агаарын бохирдлыг
эрчимжүүлэх болно. Эрчим хүчний үр ашигт
байдлыг хангасан орон сууцны хөтөлбөр
хэрэгжиж байгаа хэдий ч эдгээр нь барилгын
стандарт, зөвлөмжид тусгагдахаасаа илүүтэй
нийт орон сууцнуудад л хамааралтай байгаа
юм.
Монгол гэрийн давхаргын агаар нэвтрүүлэх
чанарын стандартыг хэрэгжүүлснээр нүүрсний
хэрэглээг багасгаж, эрчим хүчний зохистой
хэрэглээг хангах боломжтой ч энэ арга
хэмжээг агаар үл нэвтрүүлэх давхарга болон
үүдний амбаартай хослуулан хэрэглэснээр
гэрийн доторх орчны агаарын бохирдлыг
ихээхэн хэмжээгээр бууруулах боломжтой.
Мөн гэрт хэрэглэж байгаа утаа ялгаруулдаг
хэрэгслүүд, ялангуяа зуухнаас ялгарах утаа
болон агааржуулалтын системд стандарт
нэвтрүүлэх нь зүйтэй юм. Калифорни мужийн
Эрчим хүчний комиссоос санаачилсан шинээр
баригдаж буй орон сууцны болон бусад төрлийн
барилгуудад эрчим хүчний үр ашигт байдлын
стандарт амжилттай хэрэгжиж байна.110
Биллийн ассамблейн 758 (Skinner, Chapter
470, Statutes 2009)–р Эрчим хүчний комисс
нь Калифорни мужийн орон сууцны нийтийн
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аж ахуйн үйлчилгээг зохицуулах хороо болон
бусад оролцогч талуудтай хамтран одоо
байгаа тус мужийн барилгуудад эрчим хүчний
үр ашигт байдлыг хангах цогц хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхийг шаарддаг111.
Мөн түүнчлэн айл өрхийн хэрэгцээнд ашигладаг
тоног төхөөрөмжийн эрчим хүчний үр ашигт
байдлыг дэмжих зорилгоор олон төрлийн
урамшууллын арга хэмжээ ашигладгийн нэг
нь АНУ-ын эрчим хүчний департаментын
удирдлаганд ажилладаг Мужийн эрчим хүчний
хэмнэлттэй тоног төхөөрөмжийг урамшуулах
хөтөлбөр юм. Энэхүү урамшуулал нь угаалгын
машин, хөргөгч, өрөөний агааржуулагч, аяга
угаагч, хөлдөөгч, ус халаагч, агаарыг халааж
хөргөх сэлгэх төхөөрөмжүүдэд хамааралтай112.
Калифорни мужийн Эрчим хүчний комиссоос
Калифорни мужийн цэвэр эрчим хүчний
салбарт ажлын байр бий болгох хуулийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталсан ба энэ
хуулиар эрчим хүчний үр ашигтай байдлыг
нэмэгдүүлэх, сургуулиудад эрчим хүчний
хэмнэлттэй төхөөрөмжүүд ашиглах төслүүдийн
санхүүжилтыг шийдвэрлэсэн байна.

5. МЭДЛЭГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БА ЧАДАВХ
БЭХЖҮҮЛЭХ, САЙН ТУРШЛАГЫГ
ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ
Аж үйлдвэржсэн орнуудын агаарын бохирдлыг
бууруулах стратегийн амжилттай хэрэгжсэн
үндсэн чиглэлүүдийн нэг нь мэдлэг дээшлүүлэх
болон чадавх бэхжүүлэх ажлууд байдаг бөгөөд
агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэндэд
учруулж буй нөлөөний талаар хүн амын дундах
мэдлэгийг дээшлүүлснээр агаарын бохирдлын
асуудлыг улс төрийн хүчнүүдийн хэрэгжүүлэх
ажлын хөтөлбөрт оруулах, өрх нэгж бүрийн
түвшинд дэвшил гарах боломжийг нээж өгдөг.
Агаарын бохирдлын хүн амын эрүүл
мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаар мэдлэг
дээшлүүлэх ажлын гол зорилго нь яамны
түвшинд хэрэгжүүлэх засгийн газрын
хөтөлбөрт бохирдлын хэмжээг бууруулах үйл
ажиллагааны стратеги, бодлого, хууль эрх зүйн
бүтцийг суулгаж өгөх явдал юм. Уг хөтөлбөрийг
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улс төрийн түвшинд хэрэгжүүлж байгаагийн
зорилго нь агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд
үзүүлж байгаа нөлөөллийг тооцоолох, агаарын
бохирдлын бодлогын үр нөлөөг үнэлэх, авч
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны үр нөлөөг бие
даасан гуравдагч байгууллагаар гүйцэтгүүлэхэд
шаардлагатай нөөц, санхүүжилтыг шийдвэрлэх
илүү боломжийг бий болгоно.
Олон нийтийн мэдлэг дээшлүүлэх ажлаас гадна
яамд болон засгийн газрын байгууллагууд
хоорондын мэдээлэл солилцох ажлыг зохион
байгуулах хэрэгтэй байна. Цахим хуудсуудаар
дамжуулан агаарын чанарын мэдээлэл болон
зарим суурь мэдээлэл түгээх ажил хийгдэж
байгаа ч мэдээлэл түгээх төв ажиллуулбал
мэдлэг дээшлүүлэх ажилд илүү үр өгөөжтэй
байх боломжтой. Ялгарлын стандарт болон
эрх зүйн бичиг баримтууд, мэдээллүүд нь олон
нийтэд нээлттэй байх ёстой юм.
Орчны эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн
талаарх судалгаа нь чадавх бэхжүүлэх ажлын
нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Гэтэл эдийн
засгийг дэмжих төслүүд зогссоноос шалтгаалан
Цэвэр агаар сангийн судалгааны төслүүд
хасагдсан. Судлаачдын хувьд судалгаа хийхэд
шаардагдах тоног төхөөрөмж, материалуудын
хангалт хасагдаж байгаагийн хажуугаар
судлаачдын агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд
үзүүлж буй нөлөөллийн талаарх мэдээллийн
чанарыг сайжруулах чадавхыг хязгаарлаж
байна.
ЮНЕСКО-гийн Монгол Улсын ШУА, яамдуудтай
хамтран үндэсний хэмжээний инновацийн
системээр дамжуулан эдийн засгийн
хөгжлийг дэмжих зорилготой Шинжлэх ухаан,
технологийн мастер төлөвлөгөө (20072020) гэж баталсан ба энэхүү төлөвлөгөөтэй
төстэй байгаль орчны эдийн засгийн хөгжилд
үзүүлж буй нөлөөллийг шийдвэрлэх мастер
төлөвлөгөөг санхүүжилтийн хамт урьдчилан
шийдвэрлэж, улс төрийн аливаа нөлөөгөөр
өөрчлөхгүй байхаар боловсруулах хэрэгтэй
байна.
Монгол Улсын тэргүүний шилдэг оюутнууд
орчны эрүүл мэндийн судалгааны чиглэлээр
гадны шилдэг их, дээд сургуулиудад
суралцахаар явж байна, гэтэл дотоодын
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чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлага
тулгараад байна. Тухайлбал Монгол, Германы
хамтарсан судалгааны, ахисан шатны сургалт
зохион байгуулах уул уурхайн сургууль
байгуулагдсан113. Үүнтэй төстэйгээр Монгол
Улсын их сургуулиудад орчны эрүүл мэндээр
мэргэшсэн хүний нөөц бэлтгэх санаачлагыг
эхлүүлэх шаардлагатай байна.
Агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд үзүүлэх
нөлөөллийг бууруулах стратегийн нэг салшгүй
хэсэг нь сайн туршлагыг илрүүлэх, түүнийг
сайшаан дэмжих явдал юм. Жишээлбэл,
10 жилийн хугацаанд хэрэгжих Тогтвортой
хөгжлийг дэмжигч хотын шагнал хөтөлбөрийн
хэсэг болгож 2011 онд Лондон хот Их
Британийн Байгаль орчныг хамгаалах хэлтэс,
Лондон дах Хатан хааны коллежийн Байгаль
орчны судалгааны багтай хамтран агаарын
чанарыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах
зорилгоор ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн
шинэлэг санаачилга гарган ажиллаж байгаа Их
Британийн байгууллагуудыг таниулан, сайшаан
урамшуулахаар Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
хотын шагнал олгож эхэлсэн. Үүнтэй төстэй
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлбэл Улаанбаатар
хотод хэрэгжиж буй сайн туршлагуудыг
хөхүүлэн дэмжих, олон нийтийн ойлголтыг
дээшлүүлэх нэг арга хэмжээ болно.

113

А. Ж. Минченер ба бусад.
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ДҮГНЭЛТ

авч хэрэгжүүлсэн хэдий ч Улаанбаатар
хотын өвлийн улирлын гадаад орчны
агаарын бохирдол нь дэлхийн хамгийн
их бохирдолтой хотуудын нэг байсаар
байна. Хэрэв томоохон шинэ санаачлагыг
авч хэрэгжүүлэхгүй бол ирэх 10 жилийн
хугацаанд агаарын бохирдол улам бүр
ихсэж хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлсөөр
байх болно.

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хүн
амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг бууруулах
зорилгоор авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд
нь Монгол Улсын хувьд “Эх дэлхийгээ
өөрчилье-2030 он хүртэлх тогтвортой хөгжлийн
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн чухал
алхам болох юм114.
Уг баримт бичигт дурдсан доорх арга
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээр
-

3.2-д заасан зорилт болох сэргийлж
болохуйц өвчнөөр эндэж буй нярай болон
5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг 1000
амьд төрөлтөд 12 хүртэл бууруулах, 5
хүртэлх насны хүүхдийн 1000 амьд төрөлтөд
ногдох эндэгдлийг 25 болгож бууруулах;

-

3.8-д заасан бүх хүнд аюулгүй, үр ашигтай,
чанартай, хямд вакцины хүртээмжийг
сайжруулах;

-

3.9-д заасан агаарын бохирдлоос
шалтгаалсан өвчлөл, эндэгдлийг огцом
бууруулах;

-

3.10-д заасан ДЭМБ-ын Тамхины
хяналтын тухай Конвенцийн хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх,

-

7.1 ба 7.3-т заасан хямд, найдвартай,
орчин үеийн эрчим хүчний үйлчилгээгээр
өрх бүрийг хангах, эрчим хүчний үр ашигт
байдлыг эрчимжүүлэх хурдыг хоёр дахин
ихэсгэх;

-

Агаарын бохирдлын нөлөөнд хүүхэд
илүүтэйгээр өртөх бөгөөд энэ нь нярай
хүүхэд уушигны хурц үрэвслээс үүдэн нас
барах мөн уушиг гэмтсэнээс хүүхдийн эрүүл
мэнд, насан туршийн амьдралын сайн
сайхан байдалд нөлөөлдөг.

•

Цэвэр түлшний хэрэгцээ их байгааг хүлээн
зөвшөөрч байгаа хэдий ч хэрэгжүүлэх
стратегийг нэн даруй хэрэгжүүлж эхлэх нь
эдийн засгийн хувьд илүү үр ашигтай байна.

•

Бодлого болон институцэд өгөх зөвлөмжөөс
гадна хүүхдийн агаарын бохирдолд
өртөх явдлыг бууруулах чиглэлээр
байгууллагуудын үүрэг хариуцлагыг
тодорхой заасан арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Эдгээр
арга хэмжээ нь агаарын бохирдлоос үүдсэн
өвчинд хүүхэд өртөж байгаа гурван үндсэн
орчин буюу эхийн жирэмсэн ба хүүхдийн
1 нас хүртэлх үе, гэрийн дотоод орчин,
сургуулийн орчинд чиглэсэн байх ёстой юм.

•

Агаарын бохирдлоос шалтгаалсан эрүүл
мэндийн дарамт нь олон яамд, салбарыг
хамарна. Яамд болон Олон улсын
байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа
холбоо улам бүр чухал болж байгаа бөгөөд
ялангуяа, барилгын стандартыг хуульчилах,
эрчим хүчний үр ашигт байдал, эрчим
хүчний татаас болон шинэ технологитой
холбоотой асуудлуудаар хамтран ажиллах
нь нэн чухал байна.

•

Агаарын бохирдлын хэмжээг ДЭМБ-ын
агаарын чанарын зөвлөмжид заасан
түвшинд хүртэл бууруулах стратегийн
тодорхой алхмууд болон энэхүү зорилтуудад
хүрэх хүчин чадлыг бэхжүүлэхэд зориулах
төсвийг улсын төсөвт суулгах шаардлагатай.

11.6-д заасан хотуудын агаарын чанарт
онцгой анхаарал хандуулснаар байгаль
орчны үзүүлж буй нэг хүнд ногдох
сөрөг нөлөөг бууруулах зорилтуудыг
хэрэгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр болно.

Эцэст нь энэхүү тайлангийн дүгнэлт болгон
доорх хэд хэдэн бүлэг дүгнэлтийг Монгол Улсын
бодлого боловсруулагчид, үндэсний болон
олон улсын хөгжлийн байгуулага, олон нийтийн
байгууллагын анхааралд хандуудан зөвлөхөд:
•
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•

Монгол Улсын Засгийн газраас сүүлийн
5 жилийн хугацаанд агаарын бохирдлыг
бууруулах чиглэлээр дорвитой арга хэмжээ
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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ЗӨВЛӨМЖ
Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, Эрүүл мэнд, спортын яам, Байгаль орчин, ногоон хөгжил,
аялал жуулчлалын яам, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн нягт хамтын ажиллагааны үр дүнд 2016 оны 1
сарын 25-26-ны өдрүүдэд өндөр түвшний гадаадын болон үндэсний мэргэжилтнүүдтэй хамтран
арга хэмжээ авахыг шаардсан уриалга боловсруулах зорилгоор шинжлэх ухааны үндэслэлтэй
чухал багц нотолгоог гаргаж ирсэн юм.
Энэхүү зөвлөлдөх уулзалтад Лондоны Халуун орны өвчин судлалын сургууль, Калифорнийн
их сургууль, Лос Анжелосын хүүхдийн эмнэлэг, Саймон Фрайзерийн их сургуулийн эрдэмтдийн
төлөөлөл оролцсон болно.
Олон улсын зөвлөлдөх уулзалтын зөвлөмжийг Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газарт албан
ёсоор танилцуулсан болно. Эдгээр зөвлөмж нь цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой үйл ажиллагааны
хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн хүүхэдтэй холбоотой үйл ажиллгааны дэмжлэг үзүүлэх
бодлогын чиглэл болж байгаа юм.
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Монгол Улсын Их Хурлын Даргын ивээл дор зохион байгуулагдсан
“Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөө, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт
ОЛОН УЛСЫН ЗӨВӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОГЧДООС
ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖ
2016 оны 1 дүгээр сарын 26
“Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөө, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт олон
улсын зөвлөгөөнийг Улаанбаатар хотноо 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-26-ны өдрүүдэд зохион
байгуулсан.Тус зөвлөгөөнд 180 гаруй гадаад, дотоодын эрдэмтэн, судлаач, эмч, мэргэжилтнүүд
оролцов.
•

Зөвлөгөөнд оролцогчдын зөвлөмж, эрдэмтэн судлаачдын санал, дүгнэлтийг үндэслэн

•

Агаарын бохирдол хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгааг анхааралдаа авч,

•

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаарх хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах
шаардлагыг харгалзан,

•

“Агаарын бохирдлыг бууруулахад салбар дундын хамтын ажиллагаа төдийгүй иргэдийн
дэмжлэг ихээхэн чухал” болохыг хүлээн зөвшөөрч,

•

Агаарын бохирдол нь улс орны нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан асуудал болохыг
тодорхойлж, Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, төрийн захиргааны байгууллага болон
иргэдэд дараах ЗӨВЛӨМЖИЙГ хүргүүлж байна.

1. Улсын Их Хуралд:
1.1. Агаарын бохирдлыг бууруулж, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн бүхий л үйл
ажиллагааг идэвхижүүлж, цэвэр түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтыг
нэн тэргүүнд батлах;
2. Засгийн газарт:
2.1. Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулсан, салбар дундын оролцоог хангасан, “Агаарын
бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо”-ны үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, тогтвортой байдлыг
ханган ажиллуулах;
2.2. Гэр хорооллын бүсэд түүхий нүүрсийг галлагааны зориулалтаар хэрэглэхийг бүр мөсөн
хориглох, цэвэр түлш, цахилгааны эх үүсвэр, сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг дэмжсэн
салбар дундын хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;
2.3. “Агаарыг хамгаалах” үндэсний хөтөлбөрийг батлан, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтын
асуудлыг шийдвэрлэн, хяналт тавьж ажиллах;
2.4. Агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагааг идэвхи, санаачилгатайгаар дэмжиж ажилласан
хувь хүн, өрх гэр, албан байгууллагыг урамшуулах, хөхүүлэн дэмжих, сурталчлах ажлыг
өргөжүүлэх.
3. Төрийн захиргааны төв байгууллагуудад:
3.1. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яаманд:
3.1.1. “Агаарыг хамгаалах” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
3.1.2. Агаарыг хамгаалахтай холбогдсон хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах,
хяналт тавих.
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3.2. Эрүүл мэнд, Спортын яаманд:
3.2.1. Агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх өвчлөлийн дарамт, ялангуяа хүүхдийн
эрүүл мэндэд үзүүлэх урт болон богино хугацааны сөрөг нөлөөг тандах, мэдээлэх
тогтолцоог сайжруулж, үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлэх, тогтмолжуулах;
3.2.2. Пневмококкийн вакциныг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.
3.3. Эрчим хүчний яаманд:
3.3.1. Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогыг байгаль орчинд ээлтэй байх тулгуур
зарчмыг үндэслэл болгон агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд хандуулах;
3.3.2. Цэвэр түлшний төрөл (шингэрүүлсэн хийн түлш, нийлэг шатдаг хий, шингэрүүлсэн
байгалийн хийн түлш болон байгалийн шахсан хий, занараас гарган авсан байгалийн
хий, диметил эфир), цахилгаанаар халаах, сэргээгдэх эрчим хүч зэргийг нэвтрүүлэх
боломжийг судлах, техник эдийн засгийн үнэлгээ хийх;
3.3.3. Айл, өрхийн эрчим хүчний эх үүсвэрт сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглахыг дэмжих,
дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх.
3.4. Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яаманд:
3.4.1. Хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөөллийг
хянах, үнэлэх чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэлийг
тогтоох, өргөжүүлэх;
3.4.2. Хүний эрүүл мэндэд Агаарын бохирдлын үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, түүнээс үрьдчилан
сэргийлэх, гэр орондоо бага насны хүүхдийн дэргэд тамхи татаж буруу үлгэр дууриалал
үзүүлэхгүй байх эрүүл зан үйл, дадалд иргэдийг сургах.
3.5. Барилга, хот байгуулалтын яаманд:
3.5.1. Барилгын стандартыг хуульчилж “коджуулалт” хийхдээ хувийн орон сууцны барилгын
дулаалга, тусгаарлагч, үүдний амбаар зэргийн стандартыг боловсруулан мөрдүүлснээр
дулаан алдалтыг бууруулан эрчим хүчний хэмнэлтийг ханган, агаарын бохирдлыг
бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх.
3.6. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд:
3.6.1. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх;
3.6.2. Агаарын чанарыг сайжруулах талаарх бодлого, хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх.
3.7. Иргэд, хувь хүн, өрх гэрийн түвшинд:
3.7.1. Агаарын бохирдлыг бууруулахаар төрөөс хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг дэмжих;
3.7.2. Хог, хаягдалаа ил задгай шатаахгүйбайх;
3.7.3. Хэрэв боломжтой бол гэртээ ХЕПА шүүлтүүртэй агааршүүгч хэрэглэж хэвших;
3.7.4. Гэртээ, ажлын байрандаа, машиндаа болон олон нийтийн газар тамхи татахыг зогсоох;
3.7.5. Гэр доторх агаарыг чийгшүүлэх, хог хаягдлаа тогтмол хугацаанд цуглуулж зайлуулах;
3.7.6. Хүүхдээ агаарын бохирдол багатай үеэр салхилуулж, агаарын бохирдол ихтэй өглөө
болон оройн цагаар бага насны хүүхдээ салхилуулахаас зайлсхийх.
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Хавсралт 1

Монгол Улсын гадаад орчны агаарын чанарын стандарт үзүүлэлт:
MNS4585:2016
Үзүүлэлтийн нэр

Хэмжилтийн дундаж
хугацаа

Хэмжих
нэгж

Хүлцэх агууламж,
зөвшөөрөгдөх түвшин

Химийн нөлөөлөл
Том ширхэглэгт тоосонцор (PM10)

24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3

100
50

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор
(PM2.5)

24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3

50
25

Хүхэрлэг хий (SO2)*

20 минутын дундаж
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3

450
20
10

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)

20 минутын дундаж
1 цагийн дундаж
8 цагийн дундаж

мкг/м3

60,000
30,000
10,000

Азотын давхар исэл (NO2)

20 минутын дундаж
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3

200
50
40

8 цагийн дундаж

мкг/м3

100

30 минутын дундаж
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3

500
150
100

Хар тугалга (Pb)

24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3

1
0,25

Бенз-а-пирен (C20H12)

24 цагийн дундаж

мкг/м3

0,001

дБА

60
45

Озон (О3)
Тоос (Нийт жинлэгдэгч бодис)

Физикийн нөлөөлөл

Дуу шуугиан
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16 цагийн дундаж
8 цагийн дундаж
Өдрийн цаг (07-22 цаг)
Шөнийн цаг (22-07 цаг)
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Хавсралт 2

Улаанбаатар хотын агаарын
бохирдлын эрүүл мэндийн чиглэлээр
хийгдсэн зарим судалгаа
1. Агаарын бохирдлын эрүүл мэндийн
чиглэлээр хийгдсэн томоохон хэмжээний
судалгааны ажлыг доор дурдав. Үүнд:
2. Купул Ж., Улаанбаатар хотын хийн мандлын
агаарын бохирдлын түвшин, эрүүл ахуйн
үнэлгээ, бохирдлыг хүн ам, хүүхдийн
өвчлөлтэй холбон судалсан дүн, УБ 1993

хими, физик, биологийн эрсдэлт хүчин
зүйлс, тэдгээрийн эрүүл ахуйн үнэлгээ, УБ
2003
11. Сайжаа Н., Амьсгалын замын өвчлөл
болон агаарыг бохирдуулагч зарим хортой
бодисын харилцан хамаарал, УБ 2004
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Хавсралт 3.

Улаанбаатар хотын агаарын
бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн
бодлого, эрх зүйн баримт бичиг
Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын
баримт бичиг бол Үндэсний хөгжлийн стратеги
(2007-2021) бөгөөд уг баримт бичигт агаарын
бохирдлыг тулгамдаж буй гол асуудал гэж үзсэн
байна.
Байгаль орчны бохирдыг бууруулах, арилгах
асуудлыг стратегийн 2-р зорилтод шинэ
технологи нэвтрүүлэн нүүрснээс шингэн ба хийн
түлш гаргаж авах (шингэрүүлсэн хийн түлш),
сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах хувь хэмжээг
нэмэгдүүлэх, нар, салхи, усны эрчим хүчний
эх үүсвэрийн дан болон хоршсон хэрэглээг
хөгжүүлэхийг дэмжих талаар тусгасан байна.
Мөн уг баримт бичгийн 3-р стратегийн зорилтод
Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хүрээнд
байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах,
дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтүүдэд дасан
зохицоход чиглэсэн үйл ажиллагааны төсвийн
санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, Агаар, ус, хөрсний
бохирдлыг бууруулах, ургамал амьтаны нөөцийг
хамгаалахад чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн
санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх гэж заасан байна.
УИХ-аас “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд
хугацааны үндэсний хөтөлбөрийг 2010 онд
батлан гаргажээ. Тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
2 үе шаттай байхаар баталсан бөгөөд уг
хөтөлбөрийн “утаагүй Улаанбаатар” дэд
хөтөлбөрт 1.2 их наяд төгрөгийн төсөвтэйгээр
оруулсан бөгөөд хэрэгжилтэнд УИХ-ын
Эдийн засгийн байнгын хороо хяналт тавин
ажиллахаар тусгагдсан байна. Мөн Үндэсний
нүүрсний талаар баримтлах бодлого
боловсрогдон хэрэгжиж байна.
1995 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр “Агаарын
тухай хууль” батлагдан гарчээ. Энэхүү хуулийн
үндсэн зорилго нь хүний эрүүл, аюулгүй
орчинд амьдрах эрх, байгаль орчны тэнцлийг
хангах өнөө болон ирээдүйн үеийнхний ашиг
сонирхолд нийцүүлэн хийн мандлын агаарыг
хамгаалах, түүнийг зохистой ашиглахтай
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж
байна.

Тэгвэл “Нийслэлийн агаарын бохирдлыг
бууруулах тухай” хуулийг 2012 онд “Агаарын
тухай” хуультай нэгтгэж, шинэчлэн найруулж
баталсан бөгөөд 2013 оны 12-р сарын 12-ны
өдөр Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний
хороог Ерөнхийлөгчийн эрхлэх асуудлын
хүрээнээс Засгийн газрын хэрэгжүүлэх асуудлын
хүрээнд шилжүүлэх нэмэлт өөрчлөлт оруулсан
байна.
Өнөөгийн байдлаар доорх хууль, журам,
стандартыг дагаж мөрдөн үйл ажиллагаандаа
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
Үүнд:
Монгол Улсын “Агаарын тухай” хуулиуд:
•

“Агаарын тухай” хууль (шинэчилсэн
найруулга), 2012 оны 05-р сарын 17-ны өдөр
(тус хуульд 2013 оны 12 дугаар сарын 12-ний
өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсон байна)

•

“Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай” хууль,
2010 оны 06-р сарын 24-ний өдөр (тус хуульд
2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр нэмэлт
өөрчлөлт оруулсан байна)

•

Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлын тухай
хууль, 2003,

•

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

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний тухай хууль, 2012.

•

“Агаарын тухай”, “Агаарын бохирдлын
төлбөрийн тухай” хуультай холбогдон гарч
2013 онд мөрдөгдөж байсан Засгийн газрын
тогтоол болон БОНХ-ийн Сайдын тушаалаар
батлагдсан 20 шахам журам, дүрэм гарсан
байна.

Түүнчлэн Засгийн Газрын 2005 оны 245 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Орчны эрүүл мэнд”
үндэсний хөтөлбөр, УИХ-ын 1997 оны 106 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс экологийн талаар
баримтлах бодлого”, УИХ-ын 2001 оны 81 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Нийгмийн эрүүл мэндийн
талаар төрөөс баримтлах бодлого”, УИХ-ын
2011 оны 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн” үндэсний хөтөлбөр”,
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УИХ-ын 2011 оны 359 дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Эрүүл хот,дүүрэг,сум, баг,ажлын
байр,сургууль”, үндэсний хөтөлбөрт агаарын
бохирдлыг бууруулах, хүн амын эрүүл мэндийг
хамгаалахад чиглэгдсэн арга хэмжээ тусгагдсан
байна.
Монгол Улсын Орчны эрүүл мэнд Үндэсний
хөтөлбөрт (2006-2015) доорх хэлбэрээр
тусгагдсан байна. Үүнд:
•

Агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөр
боловсруулж, бохирдлыг бууруулах талаар
эрчимтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

•

Хот суурин газарт гэр хорооллын айл өрхийн
зуухны хийцийг сайжруулах, коксжуулсан
шахмал түлш үйлдвэрлэж нэвтрүүлэх;

•

Хот суурин газрын төлөвлөлт, хот
байгуулалтын экологийн менежментийг
боловсронгуй болгоход чиглэсэн шат
дараатай арга хэмжээ авах;

•

Нийслэл, аймгийн төвд цэцэрлэгт хүрээлэн,
тоглоомын талбай, нээлттэй орон зай,
унадаг дугуйгаар явах, алхах зам байгуулах
зураг, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх;

•

Хар тугалга агуулаагүй түлш импортлох,
хэрэглэх эрх зүйн орчин бүрдүүлэх;

•

Стандартын шаардлага хангахгүй
автомашиныг замын хөдөлгөөнд
оролцуулахгүй байх арга хэмжээ авах;

•

Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг
нөлөө багатай дэвшилтэт технологи бүхий
жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжин хөгжүүлэх;

•

Хүнд үйлдвэр, уурхайн ашиглалт,
үйлдвэрлэлийн явцад ялгарч байгаа хүний
эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө
бүхий хог хаягдал, утаа хорт бодисын
хэмжээг багасгах, цэвэрлэх арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх зэрэг асуудлуудыг тусгажээ.

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 12 дугаар
сарын 6-ны өдрийн 404 дугаар тушаалаар
“Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, дасан
зохицох, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах
стратеги” батлагдсан хэрэгжиж байна.
Мөн Монгол Улсын хүн амын эрүүл, аюулгүй
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орчинд амьдрах, ажиллах, сурах нөхцлийг
бүрдүүлэх, экосистемийн тэнцлийг хангах
зорилгоор гадаад, дотоод орчны агаар
дах хими, физикийн гаралтай түгээмэл
бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоох
зорилгоор Монгол Улсын агаарын чанарын
стандартыг 2007 оны 12 дугаар сарын 20ний өдрийн 67 дугаар тогтоолоор баталжээ.
Энэхүү стандартыг 2008 оны 1 дүгээр сарын
15-ны өдрөөс эхлэн хот суурин, орон сууц,
албан тасалгаа, үзвэр, нийтийн үйлчилгээний
газар, иргэний барилга, байгууламжийн
төлөвлөлт, ашиглалтын явцад гадаад болон
дотоод орчны агаарын чанарыг тандах, үнэлэх,
хянахад ашиглаж байна. Уг стандартад агаар
бохирдуулагчдын үзүүлэлтүүдийг ДЭМБ-ын
зөвлөмжид суурилуулж хүний эрүүл мэндэд
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн түвшинг харгалзан
тогтоосон ажээ.
Доорхи жагсаалтаар Монгол Улсын хэмжээнд
мөрдөгдөж буй хүчин төгөлдөр агаарын
чанарын стандартуудын харууллаа.
Хүрээлэн байгаа агаарын чанарт тавих
үндсэн стандарт, техникийн шаардлага:
•

MNS 4585:2007 Агаарын чанар. Техникийн
ерөнхий шаардлага

•

MNS5885:2008 Агаарт байх бохирдуулах
бодисын хүлцэх хэм хэмжээ. Техникийн
ерөнхий шаардлага

•

MNS6063:2010 Агаарын чанар. Хот
суурин газрын гадаад орчны агаарт байх
бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ

•

MNS6147:2010 Байгаль орчны бохирдол,
бохирдлын хяналт ба хамгаалалт - агаар,
хөрсөн дэх пестицидийн үлдэгдлийн
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн хаягдал
утаанд тавих стандарт, техникийн шаардлага:
•

MNS 5457:2005 Халаалтын ба гэрийн
зуухны яндангаар гарах утааны найрлага
дах агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх
дээд хэмжээ ба хэмжих арга

•

MNS 5568:2005 Шингэн түлшээр ажилладаг
ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий
шаардлага
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•

MNS 5606-1:2006 Байгаль орчны хамгаалал.
Дизель түлшит крематорын утааны
хаягдлын зөвшөөрөгдөх хэмжээ

•

MNS 5919:2008 Дулааны цахилгаан станц,
дулааны станцын уурын ба ус халаах
зуухны ашиглалтын үед агаар мандалд хаях
утааны найрлага дах агаар бохирдуулах
зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ,
тэдгээрийг хэмжих арга

•

MNS 5013:2009 Бензин хөдөлгүүртэй
автомашин-утааны найрлага дах хорт
бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба
хэмжих арга

•

MNS 5014:2009 Дизель хөдөлгүүртэй
автомашин-утааны тортогжилтын
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга

•

MNS 5216-1:2011 Ахуйн хэрэглээний зуух.
Техникийн ерөнхий шаардлага

•

MNS 6298:2011 Шинэ дулааны цахилгаан
станц, дулааны станцын яндангаар агаар
мандалд хаях утааны найрлага дах агаар
бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ ба хэмжих арга

•

MNS 6342:2012 Агаарын чанар. Аюултай
хог хаягдал шатаах зуухны яндангаар агаар
мандалд хаягдах утааны найрлага дах агаар
бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ

Олон улсын гэрээ, конвенц
Монгол Улс нь байгаль орчин, хүний эрүүл
мэндийг хамгаалах олон улсын гэрээнд нэгдэн
орсон байна. Үүнд: Стокгольмын конвенц,
Киотогийн протокол, Базелийн конвенц юм.
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