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Засгийн газар, ИНБ-ын төлөөлөгчид, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, хувийн хэвшил, 

олон улсын түншүүд та бүгдийн амрыг эрье.  

 

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд гарсан ахиц дэвшлийг тусгасан Монгол 

Улсын үндэсний сайн дурын илтгэлийг (ҮСДИ) хэлэлцүүлэх энэ уулзалтад нийгмийн олон 

талт төлөөлөл оролцож байгаад их баяртай байна.  

 

Монгол улсын анхны ҮСДИ нь Монгол улс дахь ТХЗ-ын хэрэгжилт ямар явцтай байгааг 

харуулсан өнөөгийн энэ хоромын зураг юм. Үнэлгээний уг бичиг баримтаас бараг 

эцэслэгдэн гарсан зөвлөмжүүдийг өнөөдрийн зөвлөлдөх уулзалтаар хэлэлцэн батлах 

зорилготой байгаа юм.  

 

ТХЗ нь дэлхийн түүхэнд байсан хамгийн холын хараатай, хамгийн өндөр зорилгууд юм. 

Эдгээр нь 2030 он гэхэд ядуурлыг бүр мөсөн устгаж, эх дэлхийнээ аврах зорилгууд юм.  

 

Засгийн газрууд, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, олон нийт хамтран ажиллаж байж гэмээ 

нь бид энэ зорилгуудад хүрэх боломжтой. Ийнхүү энэ анхны ҮСДИ нь нийгмийн олон талт 

оролцогчдын ТХЗ-ын тухай мэдлэг мэдээллийг сайжруулж, эдийн засаг, нийгмийн 

салбаруудын хоорондын уялдаатай, зохицуулалттай үйл ажиллагааг нэвтрүүлэн 

сайжруулахын тухайд салбарууд санал нэгдэхэд чухал түлхэц өгөх индэр болоод байна. 

Учир нь нэг зорилтын хүрээнд хийсэн ахиц дэвшил нь нөгөө зорилтын амжилтыг дэмждэг 

жамтай.  

 

Жишээлбэл, эрчим хүчний илүү цэвэр эх үүсвэр ашигласнаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 

удаашруулахаас гадна, агаарын бохирдлыг бууруулж хүн амын эрүүл мэндэд эерэгээр 

нөлөөлнө.  



 

Монгол улсын хөгжлийн үйл явц нь салбар болгоны ахиц дэвшилд нөлөөлөх үйл 

ажиллагааг тус тусд нь шинждэг, хэлэлцдэг байсан бол, өнөөдөр улс орны тулгамдсан 

асуудлуудыг шийдэхийн тулд эдгээрийг хамтад нь хөгжүүлэх хэрэгтэй байна.  

 

Бидний өмнө байгаа тулгамдсан асуудлууд, эдгээрийг шийдвэрлэх арга замуудын 

хоорондын уялдаа холбоог агаарын бохирдлыг жишээн дээр ҮСДИ-д тусгасан.  

 

Боломж, бололцооны тэгш бус байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй цаг агаарын 

бэрхшээлүүдээс болж иргэд мянга мянгаараа нийслэлийг бараадаж, төвийн дулаанд 

холбогдоогүй гэр хороллуудад аж төрж байна. Үүнээс  болж өвлийн улиралд олон айл 

нүүрс түлж дулаацдаг нь Улаанбаатар хотын аюултай агаарын бохирдлын гол учир 

шалтгаан юм.  

 

Ядууралтай холбоотой агаарын бохирдол нь ТХЗ-ын онилж буй нийгмийн болон байгаль 

орчны асуудлуудын харилцан хамааралтай байдлыг илтгэж эдгээрийг шийдвэрлэхийн 

тулд хариу арга хэмжээг салбар хоорондын мөн оролцогч тал хоорондын уялдаа 

холбоотой хамтын ажиллагааны үр дүнд шийдэх шаардлагатайг харуулж байна.  

 

Чингэхийн тулд ҮСДИ-д агаарын бохирдолд тогтолцооны талаас дүн шинжилгээ хийж 

тогтвортой хөгжлийн бусад бэрхшээлүүдийг шийдэхэд хэрэглэж болох шийдлийн загвар 

гаргалаа. Агаарын бохирдлыг арилгахад тулгарч буй саад бэрхшээлийг судлах нь эдгээрийг 

даван туулахын тулд илүү эрчимтэй арга хэмжээ авах, ирээдүйд хэн, юу хийж чадахыг 

тодорхойлох ач холбогдолтой. 

 

Тэгш бус байдал нь хөгжлийн ололт, үр өгөөжийг бууруулах, бүр буцаах эрсдэлтэйг илтгэлд 

онцолсон байна. ТХЗ нь "хэнийг ч орхихгүй" байх амлалт юм. Тиймээс Монголын хүн амын 

орхигдсон, эмзэг бүлгүүдийг илтгэлд тодорхойлж гаргасанд баяртай байна. Эмэгтэйчүүд, 

залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ядуучууд хамгийн их эрсдэл үүрсэн 

хэвээр байна. Хэн ба яагаад эмзэг байдалд байдаг болон тэдэнд хэрхэн туслахыг ойлгох нь 

амин чухал юм. 2014 онд 5 хүн тутмын нэг нь ядуу байсан бол, 2016 онд ядуурал ихэсч, 

гурван хүн тутмын нэг нь ядуу болсон нөхцөлд, эдийн засгийн өсөлт өнгөрсөн онд 6.9% 

хүрэн өндийж буй эдийн засгийнхаа үр өгөжийг илүү өргөн олныг хамруулан хүртээхдээ 

нэн тэргүүнд хамгийн орхигдсон бүлгүүдээ хамруулах нь чухал. Зөвхөн ингэж чадсан 

тохиолд л тэгш бус байдал, ядуурал нь нэмэрлэн гүнзгийрүүлэх олон асуудал, тэр дотор 

агаарын бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой болно.   

 



Монгол улс илүү тогтвортой ирээдүйг хөгжлийн чиг баримжаагаа болгон баталсан улс 

орон билээ. Монгол улс нь ТХЗ-г баталсан анхны улс орнуудын нэг байв. ТЗХ-г өөрийн улс 

оронд нутагшуулан Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, ТХЗ-ын төлөвлөлтийн 

зохицуулалт, институционал хүрээг гарган, ТХЗ-д сурилсан төсөв гаргах аргачлалыг 

боловсруулаад байгаа улс билээ. Гэхдээ дараагийн арван жилд Монгол улс ТХЗ-д хүрэхийн 

тулд илүү ихийг хийх хэрэгэй байна. Ялангуяа, бодлогын уялдаа холбоог чухалчилж, 

засгийн газрын яам, газар, агентлагудын түвшинд хэрэгжилтийг институцчилан 

албажуулах, мөн “хэмжиж чадвал, удирдаж чадна”гэдгийн дагуу ТХЗ-н хэрэгжилтийн ахиц 

дэвшлийг илтгэх мониторинг, хяналт, үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэйг илтгэлд 

дурджээ.  

 

ҮСДИ, түүнийг боловсруулах үйл явц нь олон талт түншүүдийг ТХЗ-ын хэрэгжилтийн төлөө 

нэгтгэх томоохон боломж юм. Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд оролцож, Монгол дахь ТХЗ-ын 

ахиц дэвшилд мониторинг хийхийг бүх талуудад уриалж байна. Учир нь тогтвортой хөгжил 

бол хүн бүрийн үүрэг хариуцлага юм. Засгийн газар ТХЗ-ыг дэмжих бодлого гарган 

манлайлж, хувийн хэвшил нь ТХЗ-ын хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн гуравны хоёр хүртэл 

хувийг гаргах шаардлагатай гэж бид тооцоолж байна. Хувь хүмүүс ч өөрсдийн зайн үйлээ  

өөрчилж, жишээ нь боломжтой үедээ явган алхах, нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих 

зэрэг тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн сонголтуудыг хийх нь зүйтэй юм.  

 

 

Өөрчлөлт хүн бүр, бид бүгдээс эхэлнэ. Иймээс улс төрийн намуудаараа, эдийн засгийн 

салбаруудаараа, нийгмээрээ хамтран ажиллавал бид хүн бүрийг хамруулсан нийгэм, хүн 

болгоныг дэмжих чадвартай дэлхийг цогцлоохыг зорьсон ТХЗ-д хүрч чадна. ТХЗ-д хүрэх 

энэ аян замд НҮБ нь Монгол улс, бүх оролцогч талуудыг дэмжин ажилласаар байх болно.  

 

Үйлдэх, хийх, хөдлөх цаг бол одоо. Бид нэг хүн шиг ажиллах шаардлагатай.  

 

Өнөөдрийн хэлэлцүүлэг үр дүнтэй болохыг та бүхэнд хүсье.  

 

Баярлалаа! 

 

 

 

 


