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Нэг. Газрын нөөцийн бүс нутгийн хуваарилалт
Монгол Улсын Их Хурлаар батлагдсан эдийн засгийн бүсүүдийн эзлэх нутаг дэвсгэр нь туйлын
буюу абсолют хэмжээний хувьд харьцангуй тэнцүүхэн, нэг бүсэд улсын нутаг дэвсгэрийн 18-30
хувь ногдож байна. Улаанбаатарын бүсийг эс тооцвол нэг бүс дунджаар 38985 мянган га нутаг
дэвсгэртэй, бүсүүдийн дотроос Зүүн бүс харьцангуй бага, 28620 мян. га, Төвийн бүс харьцангуй
их, 47355 мян. га нутагтай. Баруун бүс Төвийн бүстэй ойролцоо буюу 41526 мян. га нутагтай юм
(Г.Пүрэвцэрэн, 2002).
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрийг газрын нэгдмэл сангийн
үндсэн ангиллаар ангилж үзвэл хөдөө аж ахуйн газар 114809.2 мянган га буюу 73.4 хувь, хот,
тосгон бусад суурины газар 859.7 мянган га буюу 0.5 хувь, зам, шугам сүлжээний газар 474.3
мянган га буюу 0.3 хувь, ойн сан бүхий газар 14341.4 мянган га буюу 9.2 хувь, усны сан бүхий
газар 686.1 мянган га буюу 0.4 хувь, улсын тусгай хэрэгцээний газар 25240.9 мянган га буюу 16.1
хувийг тус тус эзэлж байна /Зураг 1/ (ГЗБГЗЗГ, 2019).
Зураг 1. Улсын газрын нэгдмэл сангийн бүтэц, бүрэлдэхүүн

Эх сурвалж: (ГЗБГЗЗГ, 2019)
Бүсүүдийн газрын нөөцийг 2018 оны газрын сангийн улсын тайлан баланст тулгуурлан газрын
сангийн үндсэн 6 ангиллаар гаргаж 1-р хүснэгтэнд харуулав. Бүсүүдийн газрын санд хөдөө аж
ахуйн газар давамгайлж ойн сангийн газар, усны сангийн газар, тусгай хэрэгцээний газар
харилцан адилгүй хувийн жин эзэлж байна.
Хүснэгт 1 Бүсүүдийн нутаг дэвсгэр, газрын нөөц
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0.3
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47355.5
28621.0
470.4
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суурины газар

ХАА-н газар

Баруун
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Төвийн
Зүүн
Улаанбаатарын
Дүн

Хувь

Бүсийн нэр

Газрын сангийн үндсэн ангиллаар (мян.га)

Мянган
га

Нутаг дэвсгэр

9605.8
4812.6
6663.4
4078.6
80.5
25240.9

Эдийн засгийн бүсүүд өөр хоорондоо газар орны хэв шинж, ландшафт – экологийн нөхцөл
зэргээрээ туйлын их ялгаатай гэдэг нь тодорхой. Тиймээс энэхүү тайлангийн хүрээнд газрын
нөөцийг төвийн бүсийн хувьд ерөнхийд нь, харин Говийн дэд бүсэд газрын нэгдмэл сангийн
ангилал тус бүрээр авч үзлээ.
Төв бүс 47355.5 мянган га нутагтай буюу Монгол орны нийт нутгийн 30 хувь нь энэ бүсэд
оногдож байна. Бүсийн газрын сангийн дотор хөдөө аж ахуйн газар дийлэнх буюу 77.8%-ийг
эзэлж, улсын тусгай хэрэгцээний газар 14.1%, ойн сан бүхий газар 6.7%, бусад ангиллын газар
0.2-0.8 хувийг (хүснэгт 2) тус тус эзэлж байна (ГЗБГЗЗГ, 2019).
Хүснэгт 2. Төвийн бүсийн газрын сангийн зориулалт, бүтэц
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Говьсүмбэр
Дархан-Уул
Дорноговь
Дундговь
Өмнөговь
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Газрын сангийн үндсэн ангиллаар (мян.га)

Мянган

Нутаг дэвсгэр

55.8
1.5
992.7
189.6
3894.1
419.1
1110.6
6663.4

Төв бүсэд манай орны нийт ойн сангийн газрын 29 хувь нь оногдох бөгөөд төвийн бүсийн нийт
ойн сан бүхий газрын 25 хувийг тус бүсийн өмнөт хэсгээр тархсан загтай газар эзэлж, үйлдсэн
хувийг Сэлэнгэ, Төв аймгийн нутагт тархсан жинхэнэ ой эзэлнэ. Төв бүсэд багтаж байгаа
Өмнөговь аймаг дангаараа манай орны нийт загтай газрын 26 хувь, загийн нийт нөөцийн 38.7
хувийг эзэмшдэг бөгөөд Дундговь, Дорноговь зэрэг аймгуудад 11 – 50 мянган га загтай газар
байдаг байна.
Төв бүс нь байгалийн ил задгай усны болон газрын дорх усанд бусад бүсүүдийг бодвол
харьцангуй бага буюу манай орны нийт усны сангийн газрын 5 хувийг эзэмшдэг. Сэлэнгэ, Төв
аймаг 17 – 21 мянган га усны сан бүхий газартай байгаа нь Төв бүсийн нийт усны сан бүхий
газрын 27 – 31 хувь нь юм. Энэ бүсийн Сэлэнгэ, Төв аймаг бүс дотроо гол горхи, булаг шанд,
нуур тойрмоор харьцангуй ихтэй боловч Хөвсгөл, Булган, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор
зэрэг аймгуудтай жишихэд төдий л их биш. Энэ бүсийн гол горхины нийлбэр урт нь Монголын
нийт гол горхины нийлбэр уртын 9.2 хувьтай тэнцэнэ.
Хот, тосгон, суурины тоогоор болон тэдгээрийн дорх талбайн хэмжээгээр эдийн засгийн Төв бүс
бусад бүсүүд дотроо нэгдүгээрт орно. Энэ бүсийн хот суурины газар Монголын ийм ангиллын
газрын 24 хувийг эзлэх бөгөөд Дархан, Сүхбаатар, Сайншанд зэрэг монголын томоохон
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хотуудаас гадна ажилчны суурин маягаар үүсч одоо тосгоны хэв шинжийг олсон болон газар
тариалангийн тасаг бригадын үйлдвэрлэлийн төвийн үүрэг гүйцэтгэн буй болсон суурин,
томоохон хот болон төмөр замын өртөө зөрлөг зэргийг бараадан үүсэж томорсон хөдөөгийн
суурин газар энэ бүсэд элбэг байдаг.
Төв бүсэд хот суурины гадна орших зам шугам сүлжээ, үйлдвэр уурхай, батлан хамгаалах
хэрэгцээнд олгосон нилээд хэмжээний газар байх бөгөөд нийт дүнгээрээ 1300 мянган га газар
байгаа нь улсын ийм төрлийн газрын 17 хувийг эзлэж байна. Дорноговь, Өмнөговь, Төв зэрэг
аймгуудад дээр дурдсан төрлийн газрууд бүсийнхээ бусад аймгуудаас хавьгүй илүү байгаа нь
батлан хамгаалах хэрэгцээнд болон улсын хилийн хатуу дэглэмтэй зурвас газар зэргээс хамаарч
байгаа юм.
1.1. Говийн дэд бүсийн газрын нөөцийн хуваарилалт
Газрын сангийн ангилал, бүтцийн онцлогийн хувьд Төв бүсийн нутгийн өмнөд умарт хэсгүүд эрс
ялгагддаг нь байгаль – нутаг дэвсгэрийн цогцолбор нөхцөлөөрөө эрс ялгаа бүхий байгалийн хэд
хэдэн нутгийг хамарч байгаатай болон нийгмийн зүгээс энэ ялгааг хэрхэн ашиглаж байгаатай
холбоотой юм.
Төвийн бүсийн хэмжээгээр 36851 мянган га буюу улсын бүх хөдөө аж ахуйн газрын 32 хувь нь
энэ дэд бүсэд оногдож байна. Бүсийн нийт нутгийн 78 орчим хувь нь хөдөө аж ахуйн газар байгаа
бөгөөд бусад бүсүүдийн энэ үзүүлэлттэй харьцуулахад зүүн бүсийн дараа хоёрдугаарт орж байна.
Харин Говийн дэд бүсийн хувьд 29000 мянган га хөдөө аж ахуйн газартай буюу улсын энэ
ангиллын нийт газрын 25%, төвийн бүсийн энэ ангиллын газрын 79%-ийг тус тус эзэлж байна.
Төв бүсийн хөдөө аж ахуйн газрын 97 хувь нь байгалийн бэлчээр бөгөөд энэ нь улсын бүх
бэлчээрийн газрын 29 хувь нь юм. Говийн дэд бүсийн хувьд бэлчээрийн газрын хэмжээ аймгуудад
харилцан адилгүй. Өмнөговь аймаг 11.4 сая га Дорноговь аймаг 9.1 сая га, Дундговь аймаг 7.1 сая
га бэлчээртэй байхад Говьсүмбэр аймаг 0.5 сая га бэлчээртэй байх жишээтэй. Гэхдээ, аймгуудын
нийт хөдөө аж ахуйн газарт бэлчээрийн эзэлж буй талбайг хувилж үзвэл 95-99% байна.
Хөдөө аж ахуйн газар нь дотроо бэлчээр, хадлан, тариалан, хөдөө аж ахуйн барилга
байгууламжийн дорх газар, атаржсан газар гэсэн дэд ангиллуудад хуваагддаг бөгөөд дэд ангилал
тус бүрийг Говийн дэд бүсийн аймгуудаар авч үзлээ (Хүснэгт 3).
Хүснэгт 3. Хөдөө аж ахуйн газрын бүтэц (га-аар)
ХАА-н газар
1. Бэлчээрийн газар
2. Хадлангийн талбай
3. Тариалангийн газар
4. Атаршсан газар
5.ХАА-н
барилга
байгууламжийн
дэвсгэр
газар
6.
ХАА-н
хэрэгцээнд
тохиромжгүй газар
Бүгд

Говьсүбэр
469,568.26
7,810.00
3,338.02
0.00
163.72

Дорноговь
9,157,648.10
112.00
546.23
329.30
5,500.89

Дундговь
7,146,790.37
0.00
703.29
0.00
3,398.90

Өмнөговь
11,428,851.12
30.00
764.01
26.81
3,343.77

4,092.82

420,332.20

13.00

356,995.00

484,972.82

9,584,468.71

7,150,905.56

11,790,010.71

Төвийн бүсийн хөдөө аж ахуйн газрын дотор тариалангийн газар зохих хувийг эзлэнэ. Хэдийгээр
бүсийнхээ хөдөө аж ахуйн газарт 1.4 хувь боловч Монгол улсын нийт тариалангийн газрын 69
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хувь энэ бүсэд байрласан нь энэ бүсийн нэг давуу тал. Гэхдээ тариалангийн газрын нөөцийн
байршил бүсийн аймгуудад туйлын харилцан адилгүй. Нийт тариалангийн газрын бараг 93 хувь
нь зөвхөн Сэлэнгэ, Төв аймагт байрласан бөгөөд Дархан – Уул аймгийг эс тооцвол бусад аймгууд
нь бага хэмжээний услагаатай талбайгаас өөр газаргүй юм.
Говийн дэд бүсийн хувьд тариалангийн газар туйлын бага хэмжээтэй бөгөөд үүнийгээ дагаад
атаржсан газар бас бага буюу Говьсүмбэр, Дундговь аймагт огт байхгүй.
1990-ээд оны түвшинд эдийн засгийн Төв бүсэд нийт 9876 га талбайг услах нийлбэр хүчин
чадалтай 44 услалтын систем ашиглагдаж байв. Нэг услалтын системийн дундаж талбай 224 га
байсан бол Дундговь, Өмнөговь аймгуудын услалтын системүүдийн дундаж хэмжээ 30 – 52 га
буюу жижиг системийн хэв шинжид багтана.
Төв бүсийн хадлангийн бүх газрын 69 хувь нь Сэлэнгэ аймагт байдаг бөгөөд 25 хувь нь Төв аймагт
бий. Дундговь аймаг байгалийн хадлангийн талбайгүй бөгөөд Өмнөговь, Дорноговь, Говьсүмбэр
аймгууд багахан хэмжээний хадлангийн талбайтай байна.
Бэлчээрийн жилийн дундаж га-гийн ургац Сэлэнгэ аймагт 4.9 цн/га байхад Өмнөговь аймагт 1.3
цн/га байгаа бөгөөд харин Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь зэрэг аймагт бэлчээрийн шимт
чанарын үзүүлэлт 47.3 – 53.2 тэжээл нэгж/кг байхад Сэлэнгэ аймагт энэ үзүүлэлт 45.5 тэжээл
нэгж/кг байна (Г.Пүрэвцэрэн, 2002).
Говийн дэд бүсийн аймгуудын газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын газруудын сүүлийн 5
жилийн өөрчлөлтийг авч үзвэл Говьсүмбэр аймагт хот тосгон, бусад суурины газар 659.3га-аар
нэмэгдэж, хөдөө аж ахуйн газар болон зам шугам сүлжээний газраас хасагдсан бол бусад гурван
аймаг болох Дорноговь, Дундговь болон Өмнөговьд хот тосгон бусад суурины газар болон зам
шугам сүлжээний газар нэмэгдэж хөдөө аж ахуйн газрын хэмжээ буурсан төлөвтэй байна. Газрын
нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын газруудын 2014-2018 оны таван жилийн өөрчлөлтийг Хүснэгт
4-өөс харна уу.
Хүснэгт 4. Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын өөрчлөлт (2014-2018 он)

1

2

3

Говьсүмбэр

Дорноговь

Дундговь

2014
2015
2016

485,478.00

Улсын тусгай
хэрэгцээний
газар

Усны сан
бүхий газар

Ойн сан
бүхий газар

Он

Зам шугам
сүлжээний
газар

Аймгийн нэр

Хот тосгон
бусад суурин
газар

№

Хөдөө аж ахуйн
газар

Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллаар (га)

485,648.21
481,699.47

6,023.56
6,037.69
6,168.57

5,297.99
5,114.14
5,117.64

0.00
0.00
0.00

1,538.00
1,538.00
1,538.00

55,841.96
55,841.96
55,841.96

2017
2018
2014
2015
2016
2017

485,006.49
484,972.82
9,668,022.92
9,662,589.53
9,655,883.92
9,584,468.71

6,537.15
6,682.82
47,357.87
49,622.61
55,764.66
126,626.25

5,256.44
5,144.44
52,904.76
56,051.41
56,612.97
57,160.19

0.00
0.00
158,484.70
158,506.70
158,508.70
158,515.10

1,538.00
1,538.00
27,765.50
27,765.50
27,765.50
27,765.50

55,841.96
55,841.96
992,694.25
992,694.25
992,694.25
992,694.25

2018
2014
2015

9,584,468.71
7,160,603.00
7,154,458.80

126,626.25
17,789.00
17,721.13

57,160.19
30,799.41
30,799.41

158,515.10
62,476.56
68,688.63

27,765.50
7,796.00
7,796.00

992,694.25
189,568.03
189,568.03
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2016
2017

7,153,495.32
7,153,119.02

18,573.58
18,563.57

30,899.44
31,265.74

68,699.63
68,719.63

7,796.00
7,796.00

189,568.03
189,568.03

2018
2014
2015
2016
2017
2018

7,150,905.56
11,805,014.12
11,804,398.73
11803612.94
11,795,223.31
11,790,010.71

19,661.10
46,256.30
46,623.01
46,970.21
47,889.96
52,551.36

32,350.96
30,220.20
30,450.98
30,817.14
31,251.88
31,772.21

68,750.35
746,591.48
746,609.38
746,681.81
753,716.94
753,747.82

7,796.00
15,859.50
15,859.50
15,859.50
15,859.00
15,859.50

189,568.03
3,894,105.40
3,894,105.40
3,894,105.40
3,894,105.40
3,894,105.40

Зам шугам
сүлжээний
газар

Он

Ойн сан
бүхий газар

Улсын тусгай
хэрэгцээний
газар

Өмнөговь

Усны сан
бүхий газар

4

Аймгийн нэр

Хот тосгон
бусад суурин
газар

№

Хөдөө аж ахуйн
газар

Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллаар (га)

1.2. Говийн дэд бүсийн аймгуудын газрын нөөц, түүний ашиглалт

Говьсүмбэр аймаг
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Говьсүмбэр аймгийн газрын нэгдмэл санд хөдөө аж ахуйн
газар 484,972.82 га буюу 87.51 хувь, хот, тосгон бусад суурины газар 6,682.82 га буюу 1.21 хувь,
зам, шугам сүлжээний газар 5,144.44 га буюу 0.93 хувь, усны сан бүхий газар 1,538 га буюу 0.28
хувь, улсын тусгай хэрэгцээний газар 55,841.8 га буюу 10.08 хувийг тус тус эзэлж байна
(ГЗБГЗЗГ, 2019).
Хөдөө аж ахуйн ангиллын газрын бүтэц
Хөдөө аж ахуйн газар нь аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 484,972.82 га буюу 87.5 хувийг эзэлж
байна (Хүснэгт 5).
Хүснэгт 5. Говьсүмбэр аймгийн хөдөө аж ахуйн ангиллын газрын бүтэц
№
1
2
3
4
5

Дэд ангиллууд
Бэлчээрийн газар
Хадлангийн талбай
Тариалангийн газар
Хөдөө аж ахуйн барилга
байгууламжийн дэвсгэр газар
Хөдөө аж ахуйн хэрэгцээнд
тохиромжгүй газар

Талбайн
хэмжээ, га
469,617.14
7,810.00
3,320.02

Эзлэх хувь
96.83%
1.61%
0.68%

0.00

0.00%

166.51

0.03%

Тариалангийн газар, түүний ашиглалт хамгаалалтын байдал
Газрын нэгдмэл сангийн ангиллын 2018 оны тайланд тус аймаг нь 3320 га тариалангийн
талбайтай гэж бүртгэгдсэн байна. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн газрын 2016
оны тайланд 24.2 га-д төмс, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал, 14.19 га-д чацаргана, 1.0 га-д
уринш, 29.36 га-г өнжсөн гэсэн дүн мэдээ байна.
Хадлангийн газар, түүний ашиглалт, хамгаалалтын байдал
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Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрт хадлангийн 7810 га талбай байдаг
бөгөөд энэ нь хөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглагдаж байгаа газрын 1.62 хувийг эзэлдэг байна.
Уг хадлангийн талбайг Газрын нэгдмэл сангийн ангиллын тайланд бүртгэлтэй боловч
зориулалтаараа ашиглагддаггүй, одоогийн байдлаар бэлчээрийн зориулалтаар ашиглаж байна.
Хур бороо ихтэй жил уг талбайгаас малчид өөрсдийн хэрэгцээнд багахан хэмжээний хадлан
бэлтгэдэг байна.
Бэлчээрийн газар, түүний ашиглалт, хамгаалалтын байдал
Газрын нэгдмэл сангийн ангиллын 2018 оны тайланд тус аймгийн бэлчээрийн газар нийт
469,617.14 га талбайг эзэлж байна.
Говьсүмбэр аймгийн бэлчээрийн газар 2009 оны судалгаагаар 70.1 мянган га сул талхлагдсан,
215.8 мянган га дунд зэрэг талхлагдсан, 88.4 мянган га хүчтэй талхлагдсан, 161 га автогений
нөлөөнд өртсөн, 48 га усны эвдрэлд орж, гуу жалга үүссэн байдалтай байна. Харин хатуу
хучилттай зам тавигдсан, хүн малын тоо олширч байгаатай холбогдон алслагдсан бэлчээр
байхгүй байна.
2016 оны байдлаар бэлчээрийн даац ашиглалтыг тооцож үзэхэд даац ашиглалт 3.2-4.6 дахин
хэтрээд байгаа нь тус аймагт бэлчээр их ачаалалттай бөгөөд малын тоог нэмэгдүүлэх боломжгүй
байна (Хүснэгт 6) (Лапланд-Эко ХХК , 2017).
Хүснэгт 6. Говьсүмбэр аймгийн бэлчээрийн ашиглалт ба даац

№

Сумын нэр

Бэлчээрийн
багтаамж /хонин
толгой мал/

1

Сүмбэр сум

80746.9

2

Баянтал

35988.1

3

Шивээговь

18376.1

Даац
ашиглалт -+
%

Бэлчээрт байгаа
малын тоо, хонин
толгойгоор
370351

-4.6

хэтэрсэн

58788

-3.2

Хэтэрсэн

Даац хэтэрсэн
эсэх

Хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн газар
Өвөлжөө, хаваржаа: Тус аймагт нийт 1231 малчин өрхийн 376 өвөлжөө, хаваржаа байгаа бөгөөд
Баянтал суманд 21, Сүмбэр суманд 281, Шивээговь суманд 74 байна.
Уст цэг: 2017 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд тоологдсон нийт 7796 худаг байгаагаас Баянтал
суманд 37, Сүмбэр суманд 163, Шивээговь суманд 92 худаг байршиж байна (Хүснэгт 7).
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Хүснэгт 7. Уст цэг

Гар худаг

1
2
3

Сумын нэр

Өрөмдмөл

Худгийн тоо

Баянтал
Сүмбэр
Шивээговь
ДҮН

31
77
45
1588

6
86
47
6209

Нийт

37
163
92
7796

Услалтын систем: Аймгийн хэмжээнд Тэвшийн бороожуулах услалтын систем, Шивээгийн
булгийн сувгийн услалтын систем гэсэн 2 услалтын систем байна. Тэвшийн 64.5 га ашигтай
талбай бүхий бороожуулах услалтын системийг “Сүмбэр айраг” хоршоо 2007 онд ашиглалтад
оруулсан. 2016 оны байдлаар талбайн ашиглалт 11,6 хувьтай байна. “Шивээгийн булаг”-ийн 5,4
га ашигтай талбай бүхий сувгийн услалтын системийг уурхайн гүний хаягдал усыг түшиглэн 2013
оны 10 сард ашиглалтад оруулсан. 2016 оны байдлаар талбайн ашиглалт 16,8 хувьтай байна
(Лапланд-Эко ХХК , 2017).
Хөдөө аж ахуйд ашиглах боломжгүй газар
Хөдөө аж ахуйн ашиглах боломжгүй газарт мөнх цас, мөсөн гол, нүцгэн хад асга, өвс ургамалгүй
нүцгэн элсэн манхан, шал тойром зэрэг газрууд хамаарах бөгөөд 2016 оны Говьсүмбэр аймгийн
газрын тайлан балансаар аймгийн хэмжээнд 4092.82 га хөдөө аж ахуйд тохиромжгүй газар
бүртгэгдсэн нь уулсын хад асгатай хэсэг мөн нутгийн баруун урд хэсэгт мал бэлчээрлэх
боломжгүй цөлөрхөг газрууд орж байгаа болно.
Хот, тосгон бусад суурины газрын бүтэц
Хот, тосгон бусад суурины газар нь аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 6,682.82 га буюу 1.21 хувь
хувийг эзэлж байна (Хүснэгт 8).
Хүснэгт 8. Говьсүмбэр аймгийн хот, тосгон бусад суурины газрын бүтэц
Талбайн
хэмжээ, га

№

Дэд ангиллууд

1

Барилга байгууламжийн дэвсгэр газар

1,914.05

29.28%

2

Нийтийн эдэлбэр газар

2,140.47

32.74%

3

Үйлдвэрийн газар

640.78

9.80%

4

Уурхайн газар

745.00

11.40%

5

Гэр хорооллын газар

1,096.85

16.78%

Эзлэх хувь

Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар нийт 1947.05 га бөгөөд тайлант онд 43.71 га, нийтийн
эдэлбэрийн газрын хэмжээ 35.56 га-аар, үйлдвэрийн газар 104.3 га-аар, , гэр хорооллын газрын
нийт хэмжээ 105.85 га-аар тус тус нэмэгдсэн, харин уурхайн газарт өөрчлөлт ороогүй байна.
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Хот, тосгон бусад суурины Амралт, рашаан сувиллын газрын ашиглалтын байдалангиллын
газар, түүний ашиглалт, хамгаалалтын байдал
Тус аймаг нь хамрын хийд орох зам дагуу, Дундговь аймгийн Их, Бага газрын чулуу, Хэнтий
аймгийн Аварга Тосонгийн рашаан, Чингисийн хөдөө арал зэрэг түүх соёлын дурсгалт болоод
байгалийн үзэсгэлэнт газруудын төвд оршдог, дэд бүтэц сайн хөгжсөн зэрэг давуу талтай. Мөн
2011 онд тусгай хамгаалалтанд авсан Чойрын Богд уул, түүний ойр орчимд орших Зүүн Чойрын
хийдийн туурь, Цагаан дарь эх бурхан, Дагвасүндэл бурхан, Хүүхдийн овоо, Хиагт-Өргөө,
Бээжинг холбож байсан харилцаа холбооны төмөр утасны хорооны балгасууд, Зараагийн болон
Хөшөөтийн Түрэгийн үеийн хөшөө, Баянбулаг, Чингэлийн хадны хиргисүүр зэрэг түүх соёлын
үзмэрүүдээр баялаг. Эдгээр түүх дурсгалын өвүүдэд түшиглэн аялал жуулчлалыг түүх соёлын
болон байгаль экологийн төрлүүдээр хослон хөгжүүлэх боломжтой.
Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэр нь үндэсний Тулгар төрийн өв, Цагаан зээрийн байгалийн өв,
Их говийн байгалийн өв газруудад хамаарагддаг, байгаль, соёлын нөөц бүхий газар, нутаг юм.
Мөн тус аймгийн нутагт Ази Европыг дайран өнгөрдөг эртний Цайны замын гол өртөө байрлаж
байсан бөгөөд Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Цайны замын судалгааны төв болон бусад
холбогдох байгууллагуудаас Цайны зам дагуух өртөө хотуудыг тодруулан, зангилаа хотуудыг
“Нүүдэлчдий аялал жуулчлалын төв” болгон хөгжүүлэх зорилтыг тавин судалгааны ажлыг
эхлүүлсэн. Тус судалгаанд Говьсүмбэр аймгийн Чойрын Богд уулын тусгай хамгаалалттай газар
хамрагдаж байна.
Шивээ-Овоогийн уурхайн шүүрүүлгийн уснаас бий болсон Шивээгийн булгийн нууранд бух,
сугас загас үржиж байна. Энэ нуурыг түшиглэн жуулчны бааз шинээр баригдаж, үйл
ажиллагаагаа явуулахад бэлэн болсон байлаа.
Үйлдвэр уурхайн газрын ашиглалт, хамгаалалтын байдал
Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг Шивээ овоо нүүрсний
уурхай нь 475.8 га талбайг эзэлдэг байна. Мөн Баянтал суманд ган бөмбөлгийн үйлдвэр, жонш
боловсруулах үйлдвэр, ноос боловсруулах зэрэг үйлдвэрүүд үйл ажиллагаа явуулж нийт 269 га
талбайг эзэлж байна.
Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 80 орчим хувийг эзэлдэг 564090 мян.тн-н нөөцтөй
Шивээ-овоогийн нүүрсний уурхай нь тус аймгийн Шивээговь сумын нутагт оршиж “Шивээовоо”ТӨХК үйл ажиллагаа явуулж байна. Шивээ-Овоогийн нүүрсний орд нь нийт 29500.0 га
талбайг хамардаг бөгөөд нийт 2708.7 сая тн нүүрсний нөөцтэй, 3 үндсэн хэсгээс бүрдэж байна.
Зам, шугам сүлжээний ангиллын газар
Зам, шугам сүлжээний газар нь аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 5,144.44 га буюу 0.93 5117.64 га
буюу 0.92 хувийг эзэлж байна (Хүснэгт 9).
Хүснэгт 9. Говьсүмбэр аймгийн зам, шугам сүлжээний газрын бүтэц
№
1
2

Дэд ангиллууд
Авто замын газар
Шугам, сүлжээний газар

3

Төмөр замын газар

Талбайн хэмжээ, га
2,128.55

Эзлэх хувь
40.49%

1,358.99

25.85%

1,768.90

33.65%

Говьсүмбэр аймагт тус ангиллын газраас агаарын тээврийн газар болон усан тээврийн буудлын
дэд ангиллын газар байдаггүй. Аймгийн хэмжээнд байгаа нийт авто замын газрын 747.30 га-г
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улсын чанартай авто зам, 1317.60 га-г орон нутгийн чанартай авто зам, 63.60 га-г аж ахуйн нэгж,
байгууллагын дотоодын зориулалттай авто зам, 0.05 га-г авто тээврийн барилга, байгууламжийн
зогсоолын талбай эзэлж байна.
Төмөр замын нийт 1358.99 га газраас төмөр замын далангийн талбай, хамгаалалтын зурвас газар
1088.77 га-г, өртөө, зөрлөгийн барилга, байгууламжийн талбай 270.22 га-г тус тус эзэлж байна.
Баянтал суманд агаарын тээврийн зориулалттай 12.32 га талбай байдаг байна.
Инженерийн шугам сүлжээний зурвас газар
Говьсүмбэр аймагт шугам сүлжээний дэд ангилалд хамаарах 1,358.99 га газар байгаа бөгөөд 200
гаруй км урт зурваст өндөр хүчдлийн шугам байгуулагдсан. Цэвэр ус дамжуулах хоолой нь 5 га
газрыг эзэлдэг. Эдгээр шугам нь Хэнтий аймгийн Өндөрхааны дэд станцаас гарч Сүмбэр, Баянтал
сумын нутгаар дайрч Чойрын дэд станц дээр ирээд Шивээ-Овоогийн уурхай болон Шивээговь
сум, Дорноговь аймгийн Далантүрүү мөн Дундговь аймгийн Говьугтаал сумруу салбарлан явсан
цахилгааны шугамнууд хамаарна. Эдгээр шугам сүлжээний газрууд нь эрчим хүчний шугамын
зурвас газар болон холбооны шугамын зурвас газар нэрээр бүртгэгдэж байдаг боловч бэлчээрийн
газарт ашиглагдаж байдаг онцлогтой.
Ойн сангийн ангиллын газар
Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт газрын нэгдмэл сангийн ойн сан бүхий газарт бүртгэлтэй газар
байхгүй. Аймгийн дэд хөтөлбөрүүдээс Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн экологийн боловсролыг
дээшлүүлэх хөтөлбөр, Ус дэд хөтөлбөр, Цөлжилттэй тэмцэх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
дэд хөтөлбөрүүдийн дундаж биелэлт 92 хувьтай байна. Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн
хүрээнд улсын төсвөөс 20 сая төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 22 сая төгрөг зарцуулж 10.2 га
талбайд 8800 мод бут тарьсан. Цөлжилттэй тэмцэх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх дэд
хөтөлбөрийн хүрээнд байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас нийт 170.2 сая
төгрөг зарцуулахаар төлөвлөн Соёл спорт амралтын хүрээлэнд ногоон байгууламж байгуулан
11000 мод бут тарьж эрчим хүчинд холбон 1.0 л/с ундрагын хүчин чадалтай гүн өрмийн худаг
гарган, ногоон байгууламжийн усалгааны усны сав, усалгааны шугам татах, 400 м хашааг шинээр
барьж өргөтгөх цогц ажлуудыг гүйцэтгэсэн байна.
Усны сан бүхий газар, түүний ашиглалт, хамгаалалтын байдал
Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн усны сан бүхий газар 1,538 га буюу 0.28 хувийг эзэлж байна.
Үүнээс гол, мөрний эзлэх талбай 64 га буюу 4.16 хувь, нуур, цөөрөм, тойрмын эзлэх газар 1474
га буюу 95.83 хувийг тус тус эзэлж байна.
Аймгийн хэмжээнд 4 гол, горхи, 1 нуур тойром, 13 булаг шанд, 2 рашаан, 2 хөв, 338 уст цэг
тоологдсон байна.
Тусгай хэрэгцээний газар, түүний ашиглалт хамгаалалтын одоогийн байдал
Улсын тусгай хэрэгцээний газар нь аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 59661.8 га буюу 10.77 хувийг
эзэлж байна (хүснэгт 10).
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Хүснэгт 10. Говьсүмбэр аймгийн тусгай хэрэгцээний газрын бүтэц
№

Дэд ангиллууд

1

Улсын тусгай хамгаалалттай газар

2

Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг
хангах зориулалтаар олгосон газар
Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон
байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгийн
ажиглалтын талбай
Аймаг дундын отрын бэлчээрийн газар

3

4

Талбайн
хэмжээ, га
3814.36 га

Эзлэх хувь
6.39 хувь

838.9 га

1.40 хувь

3.89 га

0.006 хувь

55004.65 га

92.1 хувь

Аймаг дундын отрын бүс нутаг
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 6-р багийн нутагт дах Малахын талыг Засгийн газрын 2007
оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 187 тоот тогтоолоор аймаг дундын отрын бэлчээрийн
ангиллаар 55004.65 га талбайг улсын тусгай хэрэгцээний газарт авсан байна. Уг газарт одоогийн
байдлаар 56 өвөлжөө, бууц байгаа бөгөөд даац хэтэрсэн байдалтай байна (Лапланд-Эко ХХК ,
2017).
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
Нийт тусгай хамгаалалттай газрын 3814.36 га нь улсын тусгай хамгаалалттай газар, 63409.12 га
нь орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар байна.
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутагт оршдог Чойрын богд уулыг 2011 онд УИХ-ын
тогтоолоор улсын тусгай хамгаалалтанд авсан байна. Уг тусгай хамгаалалттай газар нь 5258 га
талбайг эзлэх бөгөөд байгалийн цогцолборт газрын ангилалд хамааруулжээ.
Говьсүмбэр аймагт байгалийн нөхцөл, өвөрмөц тогтоц, ховор амьтан ургамал бүхий газрууд
цөөнгүй байх бөгөөд эдгээр газруудаа нутгийн ардууд хайрлан хамгаалж тахин шүтэж байдаг.
Одоогийн байдлаар орон нутгийн хамгаалалтад авсан 10 тусгай хамгаалалттай газар байдаг нь
63409.12 га талбайг эзэлдэг байна
Хүснэгт 11. Говьсүмбэр аймгийн орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан газрууд
д/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Орон нутгийн хамгаалалтад
авах газрууд
Шилийн овоо
Сүүл өндөр
Хөшөөтийн хүн чулуу
Чингэлийн хадны хиргисүүр
Хүрий ногоон
Хөмүүлтэйн гүүрнээс зараа
булан хүртэл
Зүүн өврийн хүн чулуу
Сүлд овоо
Бэхтийн булаг
“Тэрэгт” усны эх үүсвэр

Хамгаалах зүйл

Талбайн хэмжээ

Шүтдэг объект

17921.82

Амьтан, ургамал, усны нөөц газар
Түүхийн дурсгал
Түүхийн дурсгал
Ургамал, усны нөөц газар
Амьтан, ургамал, усны нөөц газар

33296.78
399.69
5107.02
124
5093.65

Байгаль, түүхийн дурсгалт газар
Байгаль, түүхийн дурсгалт газар
Байгалийн унаган төрхийг хадгалах,
хамгаалах, ундаргыг нэмэгдүүлэх
Усны эх үүсвэр, тэжээгдлийн муж цэнгэг
усны нөөцийг хамгаалах
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100.32
29.08
931.56
405.2

Улсыг батлан хамгаалах зориулалтын газар
Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд Улсын батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар
болон цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай зэрэг нийт тусгай хэрэгцээний
газар 838.9 га гэж бүртгэгдсэн байна.Үүнээ 828 га газар нь Баянтал сумын нутагт байгаа онгоцны
нисэх буух зурвас, 3.89 га газар нь цаг уурын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай, 10.9 га
газар нь Чойр хотод байх хорих ангийн талбай зэрэг хамаарагдана.
Дорноговь аймаг
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Дорноговь аймгийн газрын нэгдмэл санд хөдөө аж ахуйн газар
9,584,468.71га буюу 87.55хувь, хот, тосгон бусад суурины газар 126,626.25 га буюу 1.16 хувь, зам,
шугам сүлжээний газар 57,160.19га буюу 0.52 хувь, ойн сан бүхий газар 158,515.10га буюу 1.45
хувь, усны сан бүхий газар 27,765.50 га буюу 0.25 хувь, улсын тусгай хэрэгцээний газар
992,694.25 га буюу 9.07 хувийг тус тус эзэлж байна (ГЗБГЗЗГ, 2019).

Хөдөө аж ахуйн газрын одоогийн байдал
Хөдөө аж ахуйн газар нь нийт нутаг дэвсгэрийн 87.55хувь буюу 9,584,468.71га талбайг эзэлж
байна. Харин хөдөө аж ахуйн газарт бэлчээр 469,617.14 га буюу 96.83 хувийг эзэлж байна
(Хүснэгт 12) (ГЗБГЗЗГ, 2019).
Хүснэгт 12. Дорноговь аймгийн хөдөө аж ахуйн ангиллын газрын бүтэц
№
1
2
3
4
5

Дэд ангиллууд
Бэлчээрийн газар
Хадлангийн талбай
Тариалангийн газар
Хөдөө аж ахуйн барилга
байгууламжийн дэвсгэр газар
Хөдөө аж ахуйн хэрэгцээнд
тохиромжгүй газар

Талбайн хэмжээ, га
469,617.14
7,810.00
3,320.02

Эзлэх хувь
96.83%
1.61%
0.68%

0.00

0.00%

166.51

0.03%

Бэлчээрийн газар нь 2013 оны тайлангийн дүнтэй харьцуулахад 31104.4 га-гаар буурч, харин
тариалангийн талбай 135.5 га, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн дэвсгэр газар 527.05 гагаар тус тус нэмэгдсэн байна.
Бэлчээрийн газрын ашиглалт
Бэлчээрийн газар нь хөдөө аж ахуйн газрын дийлэнхи хэсгийг эзлэх бөгөөд нийт нутаг дэвсгэрийн
ихэнх хэсэг нь бэлчээр газар байдаг. 2014 оны газрын нэгдмэл сангийн тайлангаар Дорноговь
аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 84.6 хувийг бэлчээрийн газар эзэлдэг (Хүснэгт 13) (Газар Сервис
ХХК, 2017).
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Хүснэгт 13. Бэлчээрийн талбай, сумдаар
Улирлын бэлчээр
№

Сумын нэр

Өвөлхаврын

Зуннамрын

Нийт
талбай, га

Сумын нийт
нутаг дэвсгэрт
эзлэх хувь

1

Айраг

420001.98

280148.97

700150.95

94.1

2

Алтанширээ

423124.23

282082.82

705207.05

97.6

3

Даланжаргалан

223411.3

148940.87

372352.17

92.0

4

Дэлгэрэх

287229.51

191486.34

478715.85

98.5

5

Иххэт

245669.01

163779.34

409448.35

98.6

6

Замын-Үүд

8630.58

5753.72

14384.3

30.1

7

Мандах

729984.18

486656.12

1216640.3

96.1

8

Өргөн

503331.86

335554.57

838886.43

96.4

9

Сайншанд

72900.53

48600.35

121500.88

51.9

10

Сайхандулаан

568296.29

378864.19

947160.48

99.1

11

Улаанбадрах

621567.88

414378.59

1035946.47

91.1

12

Хатанбулаг

542849.89

361899.92

904749.81

48.5

13

Хөвсгөл

452431.662

301621.1

754052.762

90.0

14

Эрдэнэ

448926.23

299284.159

748210.389

78.0

Дүн

5548355.1

3699051.1

9247406.19

84.5

Хүснэгтээс харахад бэлчээрийн газар нь тухайн сумын нийт нутаг дэвсгэрийн ихэнх хувийг
эзэлж байна. Дэлгэрэх, Иххэт сумдын нийт нутгийн 98 хувийг эзэлж байхад Хатанбулаг сумын
нийт нутаг дэвсгэрийн 48.5 хувийг эзэлж байна.
Тариалангийн газрын ашиглалт
Тус аймгийн газрын нэгдмэл сангийн 2014 оны тайлангаас харахад нийт нутаг дэвсгэрийн маш
бага буюу 0,003 хувийг тариалангийн газар эзэлж байна. Аймгийн газрын нэгдмэл сангийн
тайлангаас тариалангийн газрын хэмжээг дараах хүснэгтээр харуулав.
Тус аймаг нь байгаль-газарзүйн онцлогоос хамааран тариалан эрхлэлт бусад аймгуудаас
харьцангуй бага бөгөөд аймгийн хэмжээнд хамгийн их талбайд тариалалт хийдэг суманд 131.9 га
талбай байхад хамгийн бага нь 0,035 га талбайд төмс, хүнсний ногоо тариалж байна.
Тайлангаас харахад тус аймгийн төмс, хүнсний ногооны зориулалттай талбай Сайхандулаан
сумаас бусад бүх сумдад байдаг бол Сайншанд суманд л үр тарианы зориулалтаар 0,2 га-д
тариалалт хийдэг байна. Нийт тариалангийн талбайн 0,03 хувь нь үр тариа тариалсан талбай, 43,3
хувь нь төмс, хүнсний ногоо тариалсан талбай, 0,2 хувь нь таримал ургамал, жимс жимсгэнэ
тариалсан талбай, 0,5 хувь нь уриншилсан талбай, 1,6 хувь нь өнжөөсөн талбай, 54,4 хувь нь
атаршсан талбай тус тус эзэлж байна.
Дорноговь аймгийн хувьд судалгаа хийгдсэн услалтын системүүдийг түшиглэн мөн өөрсдөө
жижиг услалтын сувгуудыг байгуулж тариалалт явуулдаг цөөхөн хэдэн байршлууд байдаг.
Даланжаргалан сумын Далантүрүүний услалтын систем, Алтанширээ сумын Сайн усны услалтын
систем, Мандах сумын Цагаан цавын услалтын систем, Эрдэнэ сумын 18-р худгийн услалтын
системүүдийг түшиглэн голдуу төмс, хүнсний ногооны тариалалт эрхэлж ирсэн. Одоогоор эдгээр
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услалтын системүүд бүрэн ажиллаагүй, ерөнхийдөө Цагаан цавын услалтын системээс бусад нь
эвдэрч хаягдах байдалтай байна.

Хот суурин газрын одоогийн байдал
Дорноговь аймгийн газрын нэгдмэл сангийн сүүлийн оны тайлангаас харахад хот тосгон, бусад
суурины газрын хэмжээ дараах байдалтай байна (Хүснэгт 14).
Хүснэгт 14. Хот, тосгон бусад суурины газрын бүтэц
№

Талбай

Дэд ангилал

га

хувь

1

Барилга байгууламжийн
дэвсгэр газар

1,914.05

0.29

2

Нийтийн эдэлбэрийн газар

2,140.47

0.33

3

Гэр хорооллын газар

640.78

0.10

4

Үйлдвэрийн газар

745.00

0.11

5

Уурхайн дэвсгэр газар

1,096.85

0.17

Нийт газрын 31.1 хувийг нийтийн эдэлбэрийн буюу эзэмшилгүй сул чөлөөтэй газар эзэлж байгаа
бол уурхайн дэвсгэр газрын нийт хот тосгон, суурины газрын 40.3 хувийг эзэлж байна. Харин гэр
хорооллын газар хамгийн бага буюу 5.2 хувийг эзэлж байна.
Хот тосгон, бусад суурины газрыг дэд ангиллуудаар задалж үзвэл барилга байгууламжийн газрын
98.3 хувийг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын өмчлөл, эзэмшил ашиглалтанд байгаа барилга
байгууламжийн доорхи газар эзэлж, үлдсэн хувийг амралт рашаан сувиллын газар эзэлж байна.
Нийтийн эдэлбэр газрын 97.8 хувийг эзэмшил ашиглалтанд олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар эзэлж
байгаа бол үлдсэн хувийг иргэн,аж ахуйн нэгж байгууллагын эзэмшлийн бус амралт зугаалга
биеийн тамирын зориулалттай цэцэрлэгт хүрээлэнгийн газар, гудамж, талбай, замын газар,
цэвэрлэх байгууламжийн талбай, оршуулгын газар, хог хаягдлын газар эзэлж байна.
Гэр хорооллын газрын 97.9 хувийг гэр орон сууцны хашааны газар эзэлж, үлдсэн 2.1 хувийг гэр
бүлийн хэрэгцээнд зориулан эзэмшиж байгаа төмс, хүнсний ногооны талбай эзэлж байна.
Уурхайн газарт ашигт малтмал олборлож байгаа уурхайн талбай 98,0 хувь буюу 18715.5 га
талбайг эзэлнэ. Харин үйлдвэрийн зориулалттай, барилга байгууламжийн газар 170.4 га,
суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн газар 210.6 га талбай буюу нийт уурхайн газрын 1.1
хувийг эзэлж байна.
Зам, шугам сүлжээний газрын одоогийн байдал
Зам, шугам сүлжээний газарт цахилгаан, дулаан, хий, ус хангамж, ариутгах татуурга, зам тээвэр,
холбоо, мэдээллийн зориулалтаар хот, тосгон, бусад суурины гадна олгогдсон газар хамаарна
(Хүснэгт 15).
Төмөр замын газар нь Дорноговь аймгийн нутгаар Сүхбаатар-Улаанбаатар-Замын-Үүдийн
чиглэлийн олон улсын төмөр замын трасс Айраг, Алтанширээ, Даланжаргалан, Сайншанд,
Сайхандулаан, Замын-Үүд, Өргөн, Эрдэнэ сумдын нутгийг дайран өнгөрдөг. Дорноговь аймгийн
14 сумаас 2 сум нар салхины сэргээгдэх эрчим хүчээр хангагдсан. Бусад сумд цахилгаанаар бүрэн
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хангагдсан байна. Хатанбулаг сум салхин станц, Мандах суманд нар, салхи хосолсон станцтай.
Бүх сумд үүрэн холбооны сүлжээтэй болсон. Шилэн кабелиар интернетэд холбогдсон.
Хүснэгт 15. Зам, шугам сүлжээний газрын бүтэц
№
1
2

Дэд ангиллууд
Авто замын газар
Шугам, сүлжээний газар

3

Төмөр замын газар

Талбайн хэмжээ, га
2,128.55

Эзлэх хувь
0.40

1,358.99

0.26

1,768.90

0.34

Ойн сангийн газрын одоогийн байдал
Ойн сан бүхий газарт ой мод, загтай газар, модыг нь огтолсон талбай, ойн цоорхой, зурвас, ойг
өсгөн үржүүлэхэд зориулсан, ой тэлэн ургах боломжийг хангахуйц газар хамаарна.
Дорноговь аймагт ойн сангийн газарт зөвхөн заган ойгоор бүрхэгдсэн газар хамрагдана. Нийт
газар нутгийн 2.9 хувийг заган ойгоор бүрхэгдсэн газар эзэлнэ.
Усан сангийн газрын одоогийн байдал
Усны сан бүхий газарт нуур, цөөрөм, тойром, мөрөн, гол, горхи, булаг, шанд, мөнх цас, мөсөн
голын эзэлж байгаа газар хамаарна. Тус аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн усны сан бүхий газар
27,765.50га буюу 0.25 хувийг эзэлж байна. Үүнээс гол, мөрний эзлэх талбай 64 га буюу 4 хувь,
нуур, цөөрөм, тойрмын эзлэх газар 1474 га буюу 96 хувийг тус тус эзэлж байна.
Тус аймагт усны тооллогын дүнгээр 363 том, жижиг булаг /үүнээс 336 нь байнга устай/, баянбүрд,
байнгын устай нуур, тойром 6, усан сан буюу цөөрөм 26, рашаан 4 байна.
Улсын тусгай хэрэгцээний газрын одоогийн байдал
Улсын тусгай хэрэгцээний газар нь нийт нутаг дэвсгэрийн 8.96 хувь буюу 980467.8 га талбайг
эзэлж байна. Улсын тусгай хэрэгцээний газрын ангилалд улсын тусгай хамгаалалттай газар
656729 га буюу 66,98 хувийг, улсын хилийн зурвас газар 299000 га буюу 30.49 хувийг, улсын
батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 410.8 га буюу 0.04
хувийг, шинжлэх ухаан, технологийн сорилт туршилт болон байгаль орчин цаг агаарын төлөв
байдлын байнгын ажиглалтын талбай 28 га буюу 0.002 хувийг, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний
дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 23400 буюу 2.38 хувийг,
чөлөөт бүсийн газар 900 га буюу 0.09 хувийг тус тус эзэлж байна. Дорноговь аймаг байгалийн
цогцолборт газар байхгүй, харин Говийн бага дархан цаазат газар, Эргэлийн зоо, Их нартын
байгалийн нөөц газар, Сүйхэнтийн дурсгалт газруудыг улсын тусгай хамгаалалтад авсан байна.
Нийт нутаг дэвсгэрийн 2.7 хувийг улсын хилийн зурвас газар, 0.2 хувийг бүтээгдэхүүн хуваах
гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай эзэлдэг бол бусад
ангиллын тусгай хэрэгцээний газар нь нийт нутгийн 0,001 орчим хувийг тус бүрдээ эзэлдэг.
Дундговь аймаг
Тус аймгийн нийт нутаг дэвсгэр 7469032,0 га бөгөөд үүнээс ХАА-н газар 7,150,905.56 га буюу
95,74 хувийг, хот, тосгон бусад суурины газар 19,661.10 га буюу 0,26 хувийг, зам, шугам
сүлжээний газар 32,350.96га буюу 0,43 хувийг, ойн сан бүхий газар 68,750.35 га буюу 0,92 хувийг,
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усны сан бүхий газар 7796,0 га буюу 0,10 хувийг, улсын тусгай хэрэгцээний газар 189,568.03 га
буюу 2.54хувийг тус тус эзэлдэг байна.
ХАА-н газрын ангилал, түүний ашиглалт, хамгаалалт
Хөдөө аж ахуйн газар нь нийт нутаг дэвсгэрийн 87.55хувь буюу 9,584,468.71га талбайг эзэлж
байна. Харин хөдөө аж ахуйн газарт бэлчээр 469,617.14 га буюу 96.83 хувийг эзэлж байна
(Хүснэгт 16) (ГЗБГЗЗГ, 2019).
Хүснэгт 16. Дундговь аймгийн хөдөө аж ахуйн ангиллын газрын бүтэц
№
1
2
3
4
5

Дэд ангиллууд
Бэлчээрийн газар
Хадлангийн талбай
Тариалангийн газар
Хөдөө аж ахуйн барилга
байгууламжийн дэвсгэр газар
Хөдөө аж ахуйн хэрэгцээнд
тохиромжгүй газар

Талбайн хэмжээ, га
469,617.14
7,810.00
3,320.02

Эзлэх хувь
96.83%
1.61%
0.68%

0.00

0.00%

166.51

0.03%

Тариалангийн газар
Тус аймагт усны хүрэлцээгүйгээс үр тариа, таримал ургамал их хэмжээгээр тариалах боломж
байхгүй. Харин өрөмдмөл худаг, булаг шандны усыг түшиглүүлэн бага хэмжээний талбайд төмсхүнсний ногоо, чацаргана тариалдаг аж. 2006 оны эхний байдлаар нийт 35,1 га-д тариалалт
явуулснаас 33,1 га-д төмс-хүнсний ногоо, 0,5 га-д тэжээлийн ургамал, 1,5 га-д чацаргана тарьжээ
(Цогтхангай ХХК, 2007).
1980-аад оны үед Сайхан-овоо суманд Онгийн голыг түшиглүүлэн 104,0 га-д усалгаатай газар
тариалан эрхэлж, ДДН-70 (Шар эргийн 66.0 га талбайд), МАА-200 (Төвийн 38.0 га-д) зэрэг
усалгааны тоног төхөөрөмж ашиглан малын тэжээл тариалж байв. Түүнчлэн 1988 оны үед
Адаацаг сумын нутаг Борын хөндийд 800 га-д малын тэжээл тариалж байжээ. Гэвч Онгийн голын
ус багассан, нөгөө талаар усалгаагүй газар тариалан маш их эрсдэлтэй учир дээрх талбайнуудын
ихэнх хэсэг нь бэлчээрт шилжсэн байна. Үүнээс гадна 40 гаруй өрөмдмөл худаг, булаг шандыг
түшиглүүлэн төмс-хүнсний ногоо тариалж байсан түүх бий. Байгаль цаг уурын эрсдэлтэй нөхцөл,
усны эх үүсвэр, хөрс, техник технологийн боломжоос шалтгаалан газар тариалан хөгжүүлэх
боломжгүй гэж үздэг. Харин гүний ус, ундарга сайтай өрөмдмөл худаг, булаг шанд, СайханОвоогийн Онгийн голыг түшиглүүлэн, өрхийн төмс-хүнсний ногооны аж ахуйг эрхлэх
боломжтой юм. Иймээс цаашид төлөвлөлтөд энэ талаар тусгаж өгөх шаардлагатай.
Бэлчээр, хадлангийн газар
Бэлчээрийн нийт газар 7136223,7 га бөгөөд ХАА-н газрын 99,9 хувийг эзэлдэг. Хадлангийн
талбай Дундговь аймагт байхгүй гэж үздэг. Зуншлага сайтай жил бага зэргийн гар тэжээл
бэлтгэдэг. Эрдэмтдийн судалгаагаар манай орны нөхцөлд 100 га бэлчээрт 62 хонин толгой ногдож
байвал бэлчээрийн даац хэтрээгүйд тооцогддог. Тэгвэл Дундговь аймгийн хувьд 100 га-д
дунджаар 37 хонин толгой ногдож байгаа нь бэлчээрийн даац хэтрээгүй харин ашиглалтын арга,
усан хангамжийн хүрэлцээ, байгаль цаг уурын нөхцөлөөс шалтгаалан бэлчээр хүрэлцэхгүй мэт
харагддаг байна.
Аймгийн хэмжээгээр байгалийн бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа
бүрэн хийгдсэнээс гадна “Өрхийн тогтвортой амьжиргаа” төслийн хүрээнд “Бодлого судлалын
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төв”-өөс тус аймгийн бэлчээрийн ерөнхий төлөв, ашиглалтын одоогийн байдалд дүгнэлт хийж
цаашид малчдын бүлэг, малчин өрхөөр улирлын хуваарьтайгаар ашиглуулах талаар судалгаа
явуулж, бэлчээрийн ерөнхий зураглал үйлдсэн байна. Түүнчлэн малчдын өвөлжөө бууц, худаг
усны байршлыг Жи-Пи-Эс багажаар тодорхойлон газрын зураг дээр тэмдэглэжээ. Энэхүү баримт
бичиг, бэлчээрийн зураглал нь тус аймгийн бэлчээр зохион байгуулалт, төлөвлөлтийг дагнасан
учраас ГЗБ-ын ерөнхий төлөвлөгөөнд дахин энэ талаар оруулах нь илүүц асуудал гэж үзэж байна.
Иймээс төлөвлөлтийн хэсэгт, дээр дурдсан баримт бичгийг хавсаргаж ГЗБ-ын ерөнхий
төлөвлөгөөний салшгүй нэг хэсэг байхаар тооцсон (Цогтхангай ХХК, 2007).
ХАА-н барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар
Тус аймгийн ХАА-н барилга, байгууламжийн дэвсгэр газарт нийт 752,0 га газар хамрагддаг
бөгөөд үүний 49,5 хувь нь өвөлжөө, хаваржааны доорхи газар юм. Үлдсэн 50,5 хувь нь мал аж
ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар аж.
Хот, тосгон бусад суурины газрын ангилал, түүний ашиглалт хамгаалал
Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар
Аймгийн 2005 оны сүүлчээр гаргасан газрын нэгдмэл сангийн ангиллын балансаар бол 11115,2
га газар энэхүү ангилалд харьяалагддаг бөгөөд энэ нь газрын нийт 0,15 хувийг эзэлдэг байна.
Үүнээс иргэн, ААН, байгууллагын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад байгаа барилга байгууламжийн
доорхи газарт 310,0 га, амралт, рашаан, сувиллын газарт 32,4 га газар тус тус хамрагддаг байна.
Нийтийн эдэлбэрийн газар
Аймгийн хэмжээнд нийт 8786,85 га газар нийтийн эдэлбэрийн газарт хамрагддагаас иргэн, ААН,
байгууллагын эзэмшлийн бус амралт, зугаалга, биеийн тамирын зориулалттай болон цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн газарт 35,2 га, гудамж талбай, замын газарт 987,8 га, цэвэрлэх байгууламжийн
газарт 4,5 га (Сайнцагаан сум), оршуулгын газарт 91,8 га, хог хаягдал, бусад чөлөөтэй газарт –
7667,55 га газар тус тус харьяалагддаг байна.
Нийтийн эдэлбэрийн газраас хамгийн их анхаарч, талбайг нь ихэсгэхгүй байх ёстой газар нь хог
хаягдлын цэг юм.
Үйлдвэр уурхайн газар
Үйлдвэр уурхайн газарт нийт 1370,0 га хамрагддагаас 1357,6 га нь ашигт малтмал олборлож
байгаа уурхайн талбайд, 1,6 га нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга байгууламжийн доорхи
талбайд, 10,8 га нь уул уурхайн суурьшлын бүсэд ногддог байна. Эдгээрээс хамгийн их талбайтай
нь Баянжаргалангийн Хөөтийн уурхай, Дэлгэрхангайн Тарагтын гөлтгөний уурхай юм. Цаашид
уул, уурхайн хайгуул, ашиглалтын ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай тул аймгийн ГЗБ-ын
ерөнхий төлөвлөгөөнд талбай нь нэмэгдэх төлөвтэй байна.
Гэр хорооллын газар
Гэр хорооллын газар нь нийт 615,95 га, үүнээс 99,7 хувийг нь гэр, орон сууцны хашааны доорхи
газар эзэлдэг. Мэдээж хэрэг, хамгийн их газар Сайнцагаан, Эрдэнэдалайн сумын төвд ногдоно.

Зам, шугам сүлжээний газрын ангилал, түүний ашиглалт хамгаалалт
Автозамын газар
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Аймгийн автозамын газар нь улсын болон орон нутгийн чанартай автозамаас бүрдэнэ. Улсын
чанартай автозам нь УБ-Дундговь-Өмнөговийн чиглэлд Дэлгэрцогт, Сайнцагаан, Хулд, Луус
сумын нутгаар дайран өнгөрөх бөгөөд нийт 2400 га газрыг хамардаг. Одоо ашиглагдаж байгаа
29610,0 га автозамын 78,7 хувийг орон нутгийн чанартай автозам эзэлдэг. Үүнээс гадна
Цагаандэлгэр сумын нутагт 480,0 га газар, төмөр замын газарт тооцогддог байна.
Шугам сүлжээний газар
Аймгийн шугам сүлжээний газарт нийт 3362,0 га газар хамрагддагаас холбооны шугам, холбооны
мэдээлэл хүлээн авах станцын талбай 1578,9 га буюу 46,9 хувийг, эрчим хүчний шугам, түүний
станц 1740,8 га буюу 51,8 хувийг, дээрхтэй холбоотой шугаман байгууламж 1,3 хувийг тус тус
эзэлдэг. Өнөөгийн байдлаар Өндөршилээс бусад сумд бүхэлдээ төвлөрсөн эрчим хүчний
шугаманд холбогдсон бөгөөд Сайхан-овоо сум Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумаас,
Баянжаргалан сум Говь-сүмбэр аймгийн Шивээговь сумаас татсан эрчим хүчний эх үүсвэрээр
хангагдаж байна. 2006-2007 онд Баянжаргалангаас Өндөршил сум руу эрчим хүчний шугам
татахаар төлөвлөгдөж байна. Ингэснээр аймгийн хэмжээнд бүх сумд эрчим хүчний төвлөрсөн
системд холбогдож, цахилгаан хангамжийн найдвартай эх үүсвэртэй болох юм.
Ойн сан бүхий газар, түүний ашиглалт хамгаалалт
Тус аймгийн ойн сан бүхий газар нийт 58471,0 га бөгөөд Сайхан-овоо, Сайнцагаан сумын мод
үржүүлгийн талбай болох 7,0 га-аас бусдыг нь Өлзийт сумын заган ой эзэлдэг. Цаашид ойн сан
бүхий газрыг бусад төрлийн мод үржүүлэх, тарималжуулах хэлбэрээр нэмэгдүүлэх зайлшгүй
шаардлагатай.
Усан сан бүхий газар, түүний ашиглалт, хамгаалалт
Аймгийн усан сан бүхий газар 7796,0 га бөгөөд үүнээс 7467,5 га буюу 95,8 хувь нь агаарын хур
тунадаснаас тэжээгддэг нуур, цөөрөм, тойром байдаг. Газрын гүний ундаргаас эх үүсвэртэй
горхи, булаг, шанд 280,5 га талбай эзэлнэ.
Аймгийн нутаг дэвсгэрт Сайхан-овоо сумын Онгийн гол 48,0 га талбайг эзэлдэг байна.
Улсын тусгай хэрэгцээний газар, түүний ашиглалт, хамгаалалт
Улсын тусгай хэрэгцээний газарт 225029,0 га нутаг дэвсгэр хамрагддагаас 224465,0 га буюу 99,7
хувийг Их газрын чулуу, Загийн ус зэрэг байгалийн нөөц газар эзэлнэ. Үүнээс гадна улсыг батлан
хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар 550,0 га газар, шинжлэх ухаан
технологийн сорилт туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын байнгын ажиглалтын талбайд
14,0 га газар ашиглагдаж байна. Бусад дэд ангиллын газрууд энэ ангилалд байхгүй бөгөөд цаашид
тусгай хэрэгцээний газрыг УТХГН-ийн чиглэлээр өргөтгөх шаардлагатай.
Дундговь аймгийн газрын нэгдмэл сангийн бүтэц, түүний ашиглалт, хамгаалалтын өнөөгийн
байдлыг судалж үзэхэд тус аймгийн хувьд ХАА-н ангиллын газраас тариалангийн газар маш бага,
хадлангийн талбай байхгүй онцлогтой. Энэ нь ган, зуд зэрэг байгалийн бэрхшээл байнга
тохиолддог байгаль-цаг уурын нөхцөл, ус зүйн сүлжээний нягтшилтай холбоотой. ХАА-н газар
дотроос байгалийн бэлчээр 99.9 хувийг эзэлнэ. Иймээс байгалийн бэлчээрийн ашиглалт,
хамгаалалт, усжуулалт, хөрс, ургамлын бүтцийг сайжруулах асуудалд онцгой анхаарах
шаардлагатай болж байна. Дундговь аймгийн уур амьсгал үлэмж хэмжээгээр өөрчлөгдөж,
сүүлийн 3 жилийн судалгаагаар бэлчээрийн ургамлын ургацын дундаж хэмжээ 1,15-1,86 цн/гааар буурсан нь илэрчээ. Ялангуяа хур тунадасны орох хугацаа 30-40 хоногоор оройтож, олон наст
ургамлын вегетацийн хугацаа алдагджээ. Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалт түүний эрсдэлийн
менежментийг “Өрхийн тогтвортой амьжиргаа” төслийн хүрээнд ТББ “Бодлого судлалын төв”
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хийж гүйцэтгэсэн учраас бэлчээр зохион байгуулалтыг дахин хийх, төлөвлөх шаардлагагүй гэж
үзлээ. Харин бэлчээр ашиглалтын хувьд түүний даацыг нь эргэн харах, тооцоолох асуудал байж
болно. Үүнийг төлөвлөлтийн хэсэгт оруулж өгөх нь зүйтэй.
Хот, тосгон бусад суурин газрын хувьд хамгийн их анхаарах асуудал нь уул уурхайн газрын
ашиглалт, ирээдүйн хөгжлийн төлөв юм. Иймээс аймгийн 2020 он хүртэлх хөгжлийн бодлого
дээр тулгуурлан ирээдүйд ашиглаж болох зарим уурхайг төлөвлөлтөд тусгаж өгөх нь зөв гэж үзэв.
Зам, шугам сүлжээний газар, ойн сан бүхий газар, улсын ТХГН зэрэг нь нийгэм-эдийн засгийн
хөгжлийн чиг хандлагаа даган нилээд нэмэгдэхээр байна. Тиймээс ГЗБ-ын төлөвлөлтийн явцад
үүнийг анхаарч, нэмэгдүүлэх боломжийг судалгааны үндсэн дээр гаргах шаардлагатай.
Өмнөговь аймаг
Хөдөө аж ахуйн газрын одоогийн байдал
Бэлчээрийн газрын ашиглалт
Өмнөговь аймаг 16538.0 мянган га дэвсгэр нутагтай, нутаг дэвсгэрийн 70.89 % буюу 11726.3
мянган га -г хөдөө аж ахуйн газар эзлэнэ. Хөдөө аж ахуйн газрын 96.9 % буюу 11365.8 мянган га
нь бэлчээрийн газар, 30 га хадлан, 815,44га тариалангийн газартай. Үүнээс үзвэл тачир сийрэг
говь цөлийн ургамалтай байгалийн бэлчээрээс өөр тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх эх үүсвэр туйлын
хомс нутаг.
Бэлчээрийн газрын 44.3 % нь цэвэр, 20.7 % нь чулуутай, 33.5 % нь сөөгөрхөг, 1.5 % нь довонтой.
Аймгийн нийт бэлчээр дундаж өндөр болон нам уулын, цөлөрхөг хээрийн, цөлийн, нам хотос
хоолойн гэсэн 5 бүлэг төрөлд багатна. Бэлчээрийн талбайн 29.2 хувийг уулын, 23.2 %-ийг нугын
болон нам хотосын бэлчээр, 27.3%-ийг цөлөрхөг хээрийн, 20.2 %-ийг цөлийн, 0.1 %-ийг хээрийн
бэлчээр эзлэж байна. Жинхэнэ нугын бэлчээр байхгүй, хээрийн бэлчээр маш бага хувийг эзлэнэ.
Өмнөговь аймгийн бэлчээрийн тэжээлийн жилийн дундаж нөөц 1783.7 мян. тонн, 4246.9 мян.
хонь толгой мал багатаах даацтай бөгөөд Одоогийн байдлаар 2368.8 мянган хонь толгой мал
бэлчээрлэж байна.
Өмнөговь аймгийн бэлчээрийн тэжээлийн жилийн дундаж нөөц 1783734.9 тонн, 4246987.9 хонь
толгой мал багтаах даацтай. Одоогийн байдлаар 2368818.50хонь.толгой мал бэлчээрлэж байгаа
нь боломжит даацаас хүрэлцээтэй байгаа харагдах бөгөөд тус тооцоололд ашиглалт багатай
алслагдсан бэлчээр нутгийг нэмж тооцсон нь даац багтаамжаас хэтрээгүй тооцоо гарах үндэс нь
болжээ. /2.3-2.4 хүснэгт/. Тус тооцоололыг 2012оны бэлчээрийн газрын төлөв байдал чанарын
хянан баталгааны материалд үндэслэн хийсэн бөгөөд Ноён, Даланзадгад сумдаас бусад нь даац
хэтрээгүй нь ажиглагдана. Гэхдээ Өмнөговь аймгийн хувьд ашиглалт багатай бэлчээр нутаг
ихээхэн хэсгийг эзлэх ба үндсэн гол шалтгаан нь худаг усны хүрэлцээ муутайгаас болсон байна.
Отрын бэлчээр
Өмнөговь аймгийн хувьд гадагшаа отор нүүдэл хийх боломж муутай, нүүдэл хийхэд хэтэрхий
хол зам туулах шаардлагатай болдог учраас боломжтой нутгийг сонгож, хамгаалах, тохижуулах
замаар сум дундын отрыг хөгжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай байна.
Бэлчээрийн усан хангамж
Аймгийн хэмжээнд нийт 4381 худаг байгаагаас гүн өрмийн 316 худаг, богино яндант 99, бетон
хашлагат энгийн уурхайн худаг 291, энгийн уурхайн 3675 худаг байдаг бөгөөд нийт бэлчээрийн
41,7% нь усжуулагдсан судалгаа байна. энгийн уурхайн худгуудын хувьд ундрага багатай олон
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тооны мал услах чадамж муутай тул бэлчээр усжуулалтад дорвитой нөлөө үзүүлж чадахгүй
байна. Өмнөговь аймгийн бэлчээрийн усан хангамжийг цаашид 80 хувьд хүргэхэд 3315.7 мян.га
бэлчээрийг усжуулах шаардлагатай бөгөөд үүнд 664 худаг шинээр гаргах шаардлагатай гэсэн
урьдчилсан тооцоог аймгийн ХАА-н газраас гаргасан байна.
Эрчимжсэн мал аж ахуйн талаар
Өмнөговь аймаг нь эрчимжсэн суурин, хагас суурин мал аж ахуйг аймгийн өмнөд хэсэг буюу уул
уурхай хөгжиж буй хүн ам ихээр төвлөрсөн сумдуудад түлхүү дэмжин хөгжүүлэхээр бүсчлэн
хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна. Судалгаагаар 37-н аж ахуйн нэгж
байгууллага, иргэн үхрийн аж ахуй эрхэлж байгаа ба симменталль, алатау, хар тарлан үүлдэрийн
үхэр голлож байгаа бөгөөд нийт сүргийн тоо 423 байна. Харин гахайн аж ахуй 35 иргэн, аж ахуйн
нэгж, тахианы аж ахуй 20 иргэн, аж ахуй нэгж эрхэлж байна.
Хадлангийн газрын ашиглалт
Өмнөговь аймаг жил бүр 5.6 мян.тонн өвс, 1.6 мян.тонн гар тэжээл бэлтгэдэг/статистикийн
хорооны мэдээгээр/. Хадлангийн нөөц бага учир гар тэжээлд онцгой ач холбогдол өгөх хэрэгтэй
юм. Гар тэжээл нь шимт чанарын хувьд хүчит тэжээлээс дутуугүй, зарим тохиолдолд сувилалын
тэжээл гэдгээрээ бусад тэжээлээс давуу болдог. Ургамлын болон амьтан, гэр ахуйн гаралтай гар
тэжээлийг 4 улиралд тасралтгүй үйлдвэрлэвэл хэдэн арван мян.тонн тэжээл бэлтгэх бүрэн
боломжтой. Зөвхөн таана гэхэд 5.2 сая га-д тархан ургадаг 257.2 мян. тоннын нөөц байгаагийн
нилээд хэсэг нь Өмнөговь аймагт хамрагддаг. Газрын нэгдмэл сангийн 2013 оны тайлангаар
Даланзадгад суманд 30га хадлангийн газар байгаа бөгөөд бусад суманд хадлангийн газар байхгүй
байна.
Тариалангийн газрын ашиглалт
Тус аймгийн тариалангийн газар нийтдээ 815.44 га байгаа юм. Үүнээс төмс, хүнсний ногоо
тариалсан талбай 530.2 га буюу нийт талбайн 61.1%, тэжээлийн ургамал тариалсан талбай 279 га
буюу 38.2%, мөн таримал ургамал, жимс жимсгэнэ тариалсан талбай 3.40 га буюу 0.1%,
өнжөөсөн талбай 3 буюу 0.4%-ийг тус тус эзэлсэн байна (Хүснэгт 17).

Ханбогд
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1
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815,44
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36,0

Сэврэй
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55,12
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24,8
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28,33

Хүснэгт 17 Өмнөговь аймгийн тариалангийн талбай /га/
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Хүснэгт 18 Аймгийн тариалангийн газрын ашиглалтын байдал (га)

Үүнээс

Тариалангийн газар, бүгд /га/
Үр тариа
Төмс, хүнсний ногоо
Тэжээлийн ургамал
Таримал ургамал, жимс жимсгэнэ
2
Уриншилсан газар
3
Өнжөөсөн талбай
4
Атаршсан газар

815,440
530,2
279,0
3,40
3,0
26,81

Тариалалт, ургац хураалтын байдал
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэхгүйгээр найдвартай өндөр ургац авч эдийн
засгийн хувьд үр ашигтай ажиллах боломжгүй юм. Өмнөговь аймгийн хувьд газар тариаланг
эрчимжүүлэх гол эх сурвалж нь байгаль цаг уурынхаа нөхцөлд нийцүүлэн усалгаатай газар
тариалан эрхлэх явдал юм.
Зам, шугам сүлжээний газар
Аймгийн төв Даланзадгад хотоос сумдуудад хүрэх 1672 км шороон замтай. Харин Таван
Толгойгоос Гашуун Сухайтын боомт хүртэл даацын 267 км хатуу хучилттай замыг Энержи
ресурс компани өөрийн хөрөнгөөр барьж дуусгасан байна. Нарийн сухайт-Шивээ хүрэнгийн
чиглэлд 43.2 км хүнд даацын машин явах боломжтой хатуу хучилттай авто замыг концессын
гэрээгээр барьж 2014 оны 9 сард ашиглалтанд оруулжээ. Нийт 466.2 км хатуу хучилтай зам
ашиглагдаж байна.
Хүснэгт 19. Зам, шугам сүлжээний газар дахь авто замын эзлэх хэмжээ
Сумдын нэр
Баяндалай
БаянОвоо
Булган
Гурвантэс
Даланзадгад
Мандал-овоо
Манлай
Номгон
Ноён
Сэврэй
Ханбогд
Ханхонгор
Хүрмэн
ЦогтОвоо
Цогтцэций
Дүн

Зам, шугам сүлжээний газар /га/
Нийт газар
Зам тээврийн газар
579.41
472.00
3406.48
3134.28
497.81
451.00
2208.86
1938.67
545.20
366.37
711.80
610.20
1288.28
780.00
504.85
394.00
557.57
512.00
484.02
448.00
7589.6
5272.73
1716.92
775.37
680.54
617.00
766.65
616.12
5284.12
3741.41
26822.08
20129.15

Тус аймагт уул уурхай эрчимтэй хөгжиж байгаа боловч хатуу хучилттай зам тавигдаагүй ердийн
хөрсөн замаар хүнд даацын автомашинаар тээвэрлэлт хийж байгаагаас говийн эмзэг хөрс,
ургамал авто замын тоос шороонд дарагдан, хөрс их хэмжээгээр эвдэрч, ургамлын бүрхэвч
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өөрчлөгдөж, байгаль-экологи их хэмжээгээр сүйтгэгдэх болсноос гадна зэрлэг болон ховор ан
амьтан орон нутгаас дайжих, хорогдох зэрэг сөрөг нөлөөлүүд гарсаар байна. Энэ ноцтой байдалд
дүгнэлт хийж, уул уурхайн тээврийн авто замуудыг хатуу хучилттай болгох улмаар ихээхэн
хэмжээний олборлолт хийж түүнийг автотээврээр хийж байгаа уурхайн тээврийг /Таван толгой г.
м./ төмөр замын тээврээр солих, түүнийг хөгжүүлэх ажил хийгдэж эхлээд байна.
Агаарын тээвэр
Улаанбаатараас Даланзадгадын чиглэлд агаарын зорчиг тээврийн 3 компани ажиллаж, ИНЕГ-ын
харъяа 3 нисэх буудал үйчлилгээг хариуцдаг. Тус аймагт төвийн Говь-Гурван сайхан нисэх
буудал, Оюутолгойн нисэх буудал буюу Ханбумбат, Овоотын нисэх буудал гэсэн хатуу хучилт
бүхий нисэх буух зурвастай гурван нисэх буудал ажиллаж байна. Оюутолгой, Овоотын нисэх
буудлуудыг компаниуд өөрийн хөрөнгөөр байгуулсан.
Төмөр зам
Одоогийн байдлаар судалгааны нутагт төмөр замын сүлжээ байхгүй. Цаашид Монгол Улсын
2010-2015 оны эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд уул уурхайн төмөр замын салбарыг
хөгжүүлэхээр заажээ. Ойрын ирээдүйд уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэгцээ
шаардлагыг хангахад мөн экспортод гаргахад чиглэгдсэн ихээхэн хэмжээний ачаа урсгал бий
болох бөгөөд энэхүү ачаа урсгалыг үр дүнтэй, найдвартай төмөр замын тээврээр хангах
шаардлага зүй ёсоор урган гарж байна. Ялангуяа нэн тэргүүн ээлжинд цаг алдалгүй шийдвэрлэх
асуудал бол говийн бүс нутаг дахь төмөр замын дэд бүтцийн асуудал болоод байна.
Холбоо мэдээллийн сүлжээ
Судалгааны бүс нутагт болох Дундговь, Өмнөговь аймгуудад Монголын цахилгаан холбоо,
Монгол шуудан компаниуд шуудангийн үйлчилгээг үзүүлдэг ба эдгээр компаниудын 60 орчим
салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Бодлого судлалын төвийн судалгаанаас харахад сүүлийн
жилүүдэд суурин телефон утас, телефон яриа, цахилгаан мэдээ, албан бичиг болон захидал илгээх
зэрэг шуудан холбооны уламжлалт хэрэглээ буурч харин үүрэн телефон утасны хэрэглээ эрс
нэмэгдсэн байна. Судалгааны нутагт Мобиком, Скайтел, Юнител, Ж-мобайл, МЦХ зэрэг
операторууд үүрэн телефоны үйлчилгээг үзүүлж байна. Аймгийн төвийн хүн амын 20 орчим хувь
нь, сумдын хүн амын 2 орчим хувь нь интернэт хэрэглэж байна. Өмнөговь аймагт телевизийн 4
суваг, 2 сонин ажилладаг. Аймгийн телевиз нь 25 км-т нэвтрүүлгээ цацдаг. Малчин өрхүүдийн
ихэнх нь радио эсвэл сансрын антеннаар дамжуулан үндэсний радио, телевизийн нэвтрүүлгийг
хүлээн авч үздэг.
Ойн сан бүхий газрын өнөөгийн байдал
Ой зохион байгуулалт, ойн тооллогын дүнгээр Өмнөговь аймгийн ойн сан бүхий газар тус
аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 7.2 хувийг эзэлж, 13 сумын нутаг дэвсгэрт тархасныг тогтоов.
Ойн санг ойн талбай, ойн бус талбай гэсэн үндсэн хоёр хэсэгт ангилна.Ойн талбай нь дотроо
ойгоор бүрхэгдсэн, ойгоор бүрхэгдээгүй талбай гэж хоёр хуваагдана. Ойгоор бүрхэгдсэн талбайд
тухайн судалгааны үед ойтой байгаа (0.3 ба түүнээс дээш өтгөрөлтэй) болон улсын ойн санд
шилжүүлсэн таримал ой, бут сөөгөөр битүү хучигдсан талбай орох ба ойгоор бүрхэгдээгүй ойн
талбайд одоогийн байдлаар ой байхгүй боловч цаашдаа ой ургах нөхцөл бололцоотой газрууд
(ойжиж байгаа газар, тармаг модод, ойжуулсан талбай), урьд өмнө ойтой байсан талбай (шатсан
ой, мод бэлтгэсэн талбай г.м) тус тус хамрагдана. Ойн бус талбайд ойн сан доторх цагаан энгэр,
таг царам, хадлан, бэлчээр, гол, жижиг нуур цөөрөм, намаг, элс, мод үржүүлгийн талбай зэрэг
газрууд орно.
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Өмнөговь аймгийн заган ойн сангийн нийт талбай 1189226 га талбай ба үүний 604750 га
байгалийн заган ой, 565731 га тармаг заг, 3857 га талбайг загжих талбай тус тус эзэлж байна.
Ойн сангийн нийт талбайн 51.99 хувийг ойгоор бүрхэгдсэн, 48.01 хувь нь ойгоор бүрхэгдээгүй
талбай байна. Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн 97.82 хувийг байгалийн ой, 2.18 хувийг бут сөөг,
ойгоор бүрхэгдээгүй талбайн 99.08 хувийг тармаг заг, 0,68 хувийг байгалийн аясаар загжиж, 0,10
хувийг заг түүсэн, 0,14 хувийг хатсан заг бүхий талбай тус тус эзэлж байна. Өмнөговь аймгийн
ойн сангийн талбай, нөөцийг сум тус бүрээр Хүснэгт 20-д харуулав.
Хүснэгт 20. Өмнөговь аймгийн ойн сангийн талбай, нөөц /сум тус бүрээр/
д/д

Сумын нэр

Ойн сангийн
талбай, га

Талбайд
эзлэх хувь

Нөөцөд эзлэх
хувь

6,26

Ойн
сангийн
нөөц, м3
79624

1

Баяндалай

74411

2

Баян-овоо

61287

5,15

57971

6,04

3

Булган

18834

1,58

24072

2,51

4

Гурвантэс

569614

47,9

288206

30,03

5

Ханбогд

116593

9,8

109963

11,46

6

Хүрмэн

86744

7,29

188358

19,63

7

Мандал-овоо

48435

4,07

26830

2,8

8

Манлай

10215

0,86

5766

0,60

9

Номгон

41722

3,51

23261

2,42

10

Ноён

59074

4,97

42456

4,42

11

Сэврэй

92252

7,76

110886

11,55

12

Цогт-овоо

10042

0,84

2311

0,24

13

Цогтцэций

3

0,00

-

1189226

100,00

959704

Дүн

8,30

100,00

Өмнөговь аймгийн ойн сан бүхий газрын талбайн дүнгийн өөрчлөлтөөс харахад ойн сангийн нийт
талбай 15,4 мян.га-р нэмэгдсэн боловч ойгоор бүрхэгдсэн талбай 303,2 га-р багасаж, ойгоор
бүрхэгдээгүй талбай 318,6 мян.га-р нэмэгдэж гарлаа. Өөрчлөлтийг талбайн төрөл тус бүрээр авч
үзвэл байгалийн заган ойн эзлэх талбай 316,7 га-р багассан бол тармаг заг 314,2 га–р, хатсан
болон заг түүсэн талбай 1,4 мян. га-р нэмэгдсэн нь загийг их хэмжээгээр түлшинд хэрэглэж байгаа
болон сүүлийн жилүүдийн хурайшилттай холбоотойгоор заган ой ихээхэн хэмжээгээр сийрэгжиж
байгаатай холбоотой (Газар дэлхий ХХК, 2014).
Усны сан бүхий газрын өнөөгийн байдал
Газрын нэгдмэл сангийн тайлангаас үзэхэд усны сан бүхий газар тус аймагт 15.8 мян.га газартай
байна (Хүснэгт 21).
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Хүснэгт 21. Усан сан бүхий газар
Сумдын нэр

Бүгд

Гол, мөрний
эзлэх газар

Баяндалай
Баян-Овоо
Булган
Гурвантэс
Даланзадгад
Мандал-Овоо
Манлай
Номгон
Ноён
Сэврэй
Ханбогд
Ханхонгор
Хүрмэн
Цогт-Овоо
Цогтцэций
Дүн

1083.5
113.0
432.0
185.0
145.0
7989.0
2171.0
433.0
36.0
17.0
807.0
0.0
890.0
556
1002.0
15859.50

42.0
10.0
5.0

Нуур,
цөөрөм,
тойрмын
эзлэх
газар
727.0
103.0
351.0
33.0
71.0
7818.0
2121.0
320.0
32

Горхи,
булаг
шандын эзлэх газар
314.5

41.0

732.0

76.0
152.0
52.0
171.0
50.0
90.0
4
17.000
34.0

8

750
536
896.0
14490.00

132
20
8.0
1120.50

22.0

23.0

98.0
249.00

Тус аймагт байдаг нуур тойрмуудын хамгийн том нь Мандал-Овоо, Булган сумын хилийн орчимд
байдаг Улааннуур юм. Улааннуур нь Э.М.Мурзаев, И.Д.Беспалов нарын тогтоосноор 135-175 км2
байсан боловч одоо ширгэж усгүй болсон байна. Энэ нуурыг тэжээдэг цорын ганц эх үүсвэр бол
Онгийн гол юм.
Өмнөговь аймгийн хувьд 2004-2013 он хүртэлх хугацаанд усны сан бүхий газрын нийт хэмжээнд
өөрчлөлт ороогүй боловч 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар гол мөрны эзлэх газрын хэмжээ 58
га-р багасч горхи, булаг шандын эзлэх газар 58 га-р нэмэгдэж, нуур цөөрөм тойрмын талбайд
өөрчлөлт ороогүй байна. Гадаргын усны тооллогын материалаас үзэхэд нийт 4940 худаг, булаг
405, услалтын систем 13, Хадат, Нэмэлт, Зөөлөн, Энгэр бүлээн, Талхийн шанд зэрэг рашаанууд
тоологдсон байна (Газар дэлхий ХХК, 2014).
Тусгай хэрэгцээний газрын өнөөгийн байдал
2013 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын тусгай хэрэгцээний газар тус аймгийн хэмжээнд
3979.8мян.га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 24,06%-г эзлэж байгаа ба үүнээс 3491,4мян.га нь улсын
тусгай хамгаалалттай газар нутаг байна (ГЗБГЗЗГ, 2019).
Тус аймагт улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай, аймаг дундын отрын бэлчээр, чөлөөт
бүсийн газар, газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбай, гадаад улсын дипломат
төлөөлөгч, консулын газар ГНС-н ангилалд байхгүй байна.
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Хоёр. Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Одоогийн байдлаар Улсын Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол (2018),
Говьсүмбэр аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол (2017)
Дорноговь аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө (2004, тодотгол 2017),
Өмнөговь аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө (2005, тодотгол 2014),
боловсруулагдан хэрэгжиж, 2007 онд боловсруулагдсан Дундговь аймгийн газар зохион
байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол (2018) хэлэлцүүлгийн шатандаа явж байна.
Говийн дэд бүсийн аймгуудаас Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь аймгийн газар зохион
байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийн тодотгол 2015 онд батлагдсан ГХГЗЗГ-ын даргын
А/200 тоот тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгэгдсэн. Дундговь аймгийн Газар
зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг Вектор Мап ХХК гүйцэтгэж байгаа
бөгөөд орон нутгийн ИХТ, холбогдох байгууллагууд болон иргэдээр хэлэлцүүлэн, ГХГЗЗГазарт
хүлээлгэн өгсөн боловч, эцэслэн батлагдаагүй байгаа болно.
2.1. Говьсүмбэр аймгийн газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
ГХГЗЗГ-ын даргын тушаалын 2015 оны 9-р сарын 9-ний өдрийн А/200 тоот “Газрын
тохиромжтой байдлын үнэлгээний аргазүй, шалгуур үзүүлэлтүүд батлах тухай” тушаалд зааснаар
Говьсүмбэр аймгийн бэлчээр, тариалан, хот суурин, ой, зам, шугам сүлжээ болон аялал
жуулчлалын газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг дараахь шалгуур аргачлалын дагуу хийсэн.
Тариалангийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Тухайн орон нутаг, бүс нутгийн байгаль орчин, уур амьсгал, газар ашиглалтын онцлогоос хамаарч
үндсэн болон дэд үзүүлэлтийг сонгон үнэлгээ өгөх ба эдгээр үзүүлэлтийг нэгтгэн, байгаль болон
нийгэм эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийг хослуулж 5 шатлалтай ангиллаар үнэлгээний хүчин
зүйлсийн үзүүлэлт бүрт тохируулан тогтоосон онооны (баллын) аргаар үнэлгээг боловсруулсан
(Хүснэгт 22, Зураг 2).
Хүснэгт 22. Говьсүмбэр аймгийн тариаланд тохиромжтой газрын талбайн хэмжээ, га
Үнэлгээ
Бусад газар ашиглалт
Нэн тохиромжгүй
Тохиромжгүй
Хязгаарлагдмал тохиромжтой
Тохиромжтой
Нэн тохиромжтой

Талбай, га
73155
4.4
3831.2
290678
144439
41831

Эзлэх хувь
13,2
0.0007
0.69
52.47
26.07
7.55

Аялал жуулчлалын газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Байгалийн нөөц рекреацийн нутаг дэвсгэр ашиглалтын урьдчилсан нөхцлүүдийн нэг гол хүчин
зүйл, байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн төдийгүй түүний иж бүрдлийг бүхэлд нь хамардаг
онцлогтой юм. Говьсүмбэр байгалийн аялал- рекреацыг хөгжүүлэхэд тохиромжтой газар нутгийн
үнэлгээг 3 шатлалтай ангиллаар нийт 4 үндсэн, 27 дэд үзүүлэлтийг үндэслэн гүйцэтгэнэ (Хүснэгт
23, Зураг 3).
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Хүснэгт 23. Говьсүмбэр аймгийн аялал жуулчлалын газарт тохиромжтой газрын талбайн
хэмжээ, га
Үнэлгээ

Талбай, га

Эзлэх хувь

Бусад газар ашиглалт

73155

13.20

Тохиромжгүй

81209.9

72.13

Хязгаарлагдмал тохиромжтой

399666

72.13

28

29

30

Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Тухайн орон нутаг, бүс нутгийн бэлчээрийн ургамлын анги, бүлэг төрөл, идэмж, байгалийн бүс
бүслүүр, гадаргын нөхцөл, усан хангамж, бэлчээрийн хэв шинж зэрэг үзүүлэлтэд үндэслэн
үнэлгээ өгөх ба эдгээр үзүүлэлтийг нэгтгэн “Хадлан, бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын
үнэлгээ”-г боловсруулна. Хадлан, бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг бэлчээрийн
ургамлын 250 анги, бүлэг төрлөөр 7 үндсэн үзүүлэлтэд үндэслэн гүйцэтгэнэ (Хүснэгт 24, 25).
Хүснэгт 24. Бэлчээрт тохиромжтой газрын талбайн хэмжээ, га

Бусад газар ашиглалт

Адуу
69151.32

Хонь
69151.32

Талбай, га
Тэмээ
69151.32

Тохиромжгүй

1325.16

1042.47

7334.55

52483.95

1042.47

Дунд зэрэг тохиромжтой

9338.49

6360.12

129825.99

181094.13

6360.12

Тохиромжтой

83935.44

33192.18

279174.6

116301.42

33192.18

Нэн тохиромжтой

389419.65

443423.97

67683.6

134139.24

443423.97

Өвөл-хавар

Үхэр
69151.32

Ямаа
69151.32

Хүснэгт 25. Бэлчээрт тохиромжтой газрын талбайн хэмжээ, га
Талбай, га

Зун-намар

Адуу

Хонь

Тэмээ

Үхэр

Ямаа

Бусад газар ашиглалт

69151.32

69151.32

69151.32

69151.32

69151.32

Тохиромжгүй

6971.67

6928.74

7378.29

7402.59

6928.74

Дунд зэрэг тохиромжтой

1926.99

653.67

20750.58

85909.41

653.67

Тохиромжтой

163138.86

103738.32

330183.54

323313.12

103738.3

Нэн тохиромжтой

311981.22

372698.01

125706.33

67939.62

372698.01

Шугаман байгууламжийн зориулалтаар ашиглах газрын тохиромжтой байдлын
үнэлгээ
Тухайн орон нутаг, бүс нутгийн байгаль орчин, уур амьсгал, инженер геологийн нөхцөл, газар
ашиглалтын онцлогоос хамаарч үндсэн болон дэд үзүүлэлтийг сонгон үнэлгээ өгөх ба эдгээр
үзүүлэлтийг нэгтгэн “Шугаман байгууламжийн зориулалтаар ашиглах газрын үнэлгээ”-г
боловсруулна.
Шугаман байгууламжийн зориулалтаар ашиглах газрын үнэлгээг хийхэд зураг 1-д тусгагдсан
нийт 3 үндсэн, 6 дэд үзүүлэлтийг үндэслэн гүйцэтгэнэ (Хүснэгт 26, Зураг 4).
Хүснэгт 26. Авто зам болон төмөр замын зориулалтаар
ашиглах газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Үнэлгээ

Талбай, га

Эзлэх хувь

Хүндрэлтэй

67734.95

12.22

Хэвийн

486286.1

87.78

Нэн хүндрэлтэй
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Хүснэгт 27. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зориулалтаар ашиглах газрын
тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Үнэлгээ

Талбай, га

Эзлэх хувь

Нэн хүндрэлтэй

1425.77

0.25

Хүндрэлтэй

73101.6

13.19

Хэвийн

479506

86.54
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Хадгалан хамгаалах газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Экологийн бүс нутгийн үнэлгээний арга зүй: Эко-бүс нутгийн үнэлгээ нь дараах хэсгээс бүрдэнэ.
Үүнд: (1) тухайн судалгаанд хамрагдсан газрын биологийн олон янз байдлыг хамтатган төлөөлж
чадахуйц зүйл, экосистем, бусад олон янз байдлыг илэрхийлэх сонгосон элементийг тодорхойлж,
газрын зурагт буулгах; (2) хамгаалахаар төлөвлөж буй биологийн олон янз байдлын экологи,
эволюцийн шаардлагыг удаан хугацааны туршид тэтгэхүйц тоо толгойн элбэгшил, тархацыг
тооцсон зорилтыг дэвшүүлэх; (3) хамгаалахаар зорьж буй биологийн олон янз байдлын
харьцангуй амьдрах чадвар, экологийн нийлэмж чанар, учрах аюул уршиг, тархац (бүлгэмдэл,
популяци, экосистем гэх мэт)-ын төлөв байдлыг үнэлэх; (4) экологийн харьцангуй нийлэмж
чанарыг илэрхийлэх, ирээдүйд учирч болох аюул уршгийн хамгийн бага эрсдэлийг даван туулж
чадах, хамтдаа төлөөлүүлэн хамгаалах зорилтыг хангаж чадахуйц биологийн олон янз байдлын
элементийн тохиолдлыг илрүүлэхэд дээр дурдсан мэдээллийг ашиглана.
Хамгаалах газруудыг тогтооход "Марксан" зэрэг хамгааллын төлөвлөлт боловсруулахад
хэрэглэдэг компьютерийн программ ашиглана.
Хүснэгт 28. Говьсүмбэр аймагт хадгалан хамгаалах зориулалтаар
ашиглах газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Үнэлгээ

Талбай, га

Эзлэх хувь

Бусад газар ашиглалт

73155

13.20

Бусад газар
Тохиромжтой

355008.42

64.03

126258.7

22.77

5.8. Хөв цөөрөм байгуулах газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ:
Хөв цөөрөм байгуулах газрын тохиромжтой байдлыг тогтоохдоо байгалийн болон хүний хүчин
зүйлсийг харгалзах нь зүйтэй. Үүнд:
Байгалийн хүчин зүйлс
Хонхор, хотгор газрын хэмжээ
Гадаргын урсцын чиглэл
Ус хурах талбай
Газрын хэвгий
Хөрсний ус нэвчиц
хөрсний физик шинж чанар
Намагших буюу ус үл нэвчүүлэх гадарга – байгалийн тогтоц
Инженерийн хийц – ус үл нэвчүүлэх гадарга үүсгэх
Хур тунадасны хэмжээ
Ууршиц
Урсцын модуль
Ойн сан
Хүний хүчин зүйлс
Газар тариалан
Авто зам
Хот суурин
Уул уурхай
Газар ашиглалтын бусад хэлбэр
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Хамгийн гол хүчин зүйлс нь геоморфологийн шинж чанар, хур тунадас, голын урсцын оролтын
хэмжээ, ууршицын гаралтын хэмжээ юм. Үүний дараа хөрсний ус нэвчиц бөгөөд үүнийг
инженерийн шийдлээр багасгах боломжтой. Эдгээртэй зэрэгцэн гадаргын урсцын модуль болон
ус хурах талбай нь хөв, цөөрөмд хуримтлагдах усны нөөцийн хэмжээг тогтооход нөлөөлнө.
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2.2. Дорноговь аймгийн газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Бэлчээр, хадлангийн газрын одоогийн байдалд тохиромжтой байдлын үнэлгээг ГХГЗЗГ-ын
даргын 2015 оны А/200 тоот тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Бэлчээр,
хадлангийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийхдээ 3 үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг
гүйцэтгэсэн. Бэлчээр, хадлангийн газрын үнэлгээд ургамлын хэв шинж, ангилал, бэлчээрийн усан
хангамж, гадаргын налуугийн хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэж, баллын системд оруулан
тооцсон (Хавсралт) (ГХГЗЗГ, 2015).
Бэлчээр, хадлангийн ургамалжилтын ангилгааг үндэслэн 4 баллын системд оруулан
тохиромжтой, дунд зэрэг тохиромжтой, бага зэрэг тохиромжтой, тохиромжгүй гэж ургамлын
ангиллын тохиромжтой байдлыг үнэллээ.
Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийн шатлалыг баримтлан Дорноговь аймгийн хэмжээнд
үзүүлэлт бүрийн растер давхаргуудыг үүсгэсэн.

Зураг . Дорноговь аймгийн тохиромжтой байдлын үнэлгээний үндсэн хүчин зүйлийн давхаргууд
Дээрх хүчин зүйлсийн нөлөөллийн давхаргаас гадна Дорноговь аймгийн хэмжээнд газар
ашиглалтын суурь нөхцлийн үнэлгээний давхаргыг үүсгэсэн. Газар ашиглалтын суурь нөхцлийн
үнэлгээ гэдэг нь тухайн зориулалтаар ашиглахыг хориглосон хүчин зүйлүүдийн нийлбэрээр
тодорхойлогдох ба тохиромжтой, тохиромжгүй гэсэн 2 үнэлгээгээр илэрнэ. Өөрөөр хэлбэл,
шалгуур үзүүлэлтүүдэд тусгасан одоогийн газар ашиглалттай газруудад тохиромжгүй, үлдсэн
хэсэгт тохиромжтой гэж тодорхойлно.
Үүсгэсэн бүх растер давхаргыг тохиромжтой байдлын үнэлгээнд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг
аргууд нь weighted overlay буюу жингийн аргаар тооцоо хийсэн. Ингээд тооцоод үзэхэд тус
аймгийн нийт нутаг дэвсгэрт бэлчээр, хадланд тохиромжтой байдлын ангиллын шатлалаас бүх
шатлал буюу тохиромжтой, дунд зэрэг тохиромжтой, бага зэрэг тохиромжтой, тохиромжгүй гэсэн
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үнэлгээний шатлал гарсан. Бэлчээр хадланд тохиромжтой байдлыг нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
хэмжээгээр тооцож гаргасан (Хүснэгт 29).

Хүснэгт 29. Бэлчээр хадланд тохиромжтой байдлын үнэлгээ
№

Талбай

Үнэлгээ

га

1

Тохиромжтой

2319188.8

хувь
21.2

2

Дунд зэрэг тохиромжтой

4071791.2

37.2

3

Бага зэрэг тохиромжтой

4317750.0

39.4

4

Тохиромжгүй

84150.0

0.8

5

Бэлчээрт ашиглах боломжгүй газар

154350.0

1.4

Бүгд

10947230

100.0

Тариалангийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ
Тариалангийн газрын төлөвлөлтийг хийхийн тулд тариалангийн газрын тохиромжтой байдлын
үнэлгээг тогтоосон бөгөөд уг үнэлгээг ГХГЗЗГ-ын даргын 2015 оны А/200 тоот тушаалаар
батлагдсан аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд нийт 3 үндсэн, 29 дэд үзүүлэлтийг
ашигласан.
Дээрх хүчин зүйлсийн нөлөөллийн давхаргуудаас гадна Дорноговь аймгийн хэмжээнд газар
ашиглалтын суурь нөхцлийн үнэлгээний давхаргыг үүсгэсэн. Газар ашиглалтын суурь нөхцлийн
үнэлгээ гэдэг нь тухайн зориулалтаар ашиглахыг хориглосон хүчин зүйлүүдийн нийлбэрээр
тодорхойлогдох ба тохиромжтой, тохиромжгүй гэсэн 2 үнэлгээгээр илэрнэ. Өөрөөр хэлбэл
шалгуур үзүүлэлтүүдэд тусгасан одоогийн газар ашиглалттай газруудад тохиромжгүй, үлдсэн
хэсэгт тохиромжтой гэж тодорхойлно. Ингээд тооцоод үзэхэд тус аймгийн нийт нутаг дэвсгэрт
тариаланд тохиромжтой байдлын ангиллын шатлалаас тариаланд нэн тохиромжтой газар
байхгүй, харин хязгаарлагдмал тохиромжтойгоос тариаланд нэн тохиромжгүй гэсэн үнэлгээний
шатлал гарсан.
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Зураг. Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураг
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Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээний шатлалаар талбайн хэмжээг тооцож үзвэл дараах
байдалтай байна (Хүснэгт 30).
Хүснэгт 30. Газар тариаланд тохиромжтой байдал
№

Тохиромжтой байдлын үнэлгээ

Талбай
га

хувь

1

Хязгаарлагдмал тохиромжтой

1502681.31

13.8

2

Тохиромжтой

1926112.38

17.7

3

Тохиромжгүй

3309985.87

30.5

4

Нэн тохиромжгүй

3783316.22

34.8

5

Тариаланд ашиглах боломжгүй газар

347869.30

3.2

10869965.07

100

Нийт дүн

Эндээс харахад нийт нутаг дэвсгэрийн 13,8 хувьд тариалан эрхлэхэд хязгаарлагдмал
тохиромжтой бол 17,7 хувьд тохиромжтой, харин нийт нутгийн 65,3 хувь тариалан эрхлэхэд ямар
нэг байдлаар тохиромжгүй байна. Хот суурин газар, уурхайн олборлолтод өртсөн газар, зам,
шугам сүлжээний газар, ойн сангийн газар зэрэг одоогийн ашиглалтад байгаа газрын хэмжээ нийт
нутгийн 3,2 хувийг эзэлж байна.
Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ нэгдмэл сангийн тайлангийн талбайгаас 77264,93 га
талбайгаар зөрж байгаа нь тохиромжтой байдлын үнэлгээний өгөгдлийн загварын бүтцээс
шалтгаалж байна. Тохиромжтой байдлын үнэлгээний загварт ашиглаж байгаа растер бүтэц нь
өөрөө нэгж элемент буюу пикселээр дүрслэгддэгзурагзүйн дүрслэлийн чанар муутай байдаг тул
тухайн обьектын талбайн хэмжээ тооцоход координатуудын олонлог хэлбэрээр дүрслэгддэг
вектор дүрслэлийг бодвол зөрүүтэй гардаг сул талтай юм.
Шугаман байгууламжийн зориулалтаар ашиглах газрын тохиромжтой байдлын
үнэлгээ
Шугаман байгууламжийн зориулалтаар ашиглаж болох газрын үнэлгээг 3 шатлалтай ангиллаар
үнэлгээний хүчин зүйлсийн үзүүлэлт бүрт тохируулан тогтоосон онооны (баллын) аргаар
үнэлгээг боловсруулсан.
Дорноговь аймгийн нутаг дэвсгэр нь гадаргын өндөржилтийн хувьд д.т.д 683-1624 метрийн
өндөрт өргөгдсөн. Нутгийн дийлэнх хувь нь д.т.д 1500 метрээс доош өргөгдсөн бол маш бага хувь
нь д.т.д 1500 метрээс өндөрт өргөгдсөн. Гадаргын налуу 15 градусаас бага налуутай буюу
үнэлгээгээр хэвийн үнэлгээтэй бол хэрчигдлийн шигүү км2 талбайд харгалзах хэрчигдлийн урт
0,6 км-ээс бага буюу гадаргын хэрчигдлийн хувьд хэвийн үнэлгээтэй байна.
Дээрх хүчин зүйлсийн үнэлгээний давхаргуудаас гадна Дорноговь аймгийн хэмжээнд газар
ашиглалтын суурь нөхцлийн үнэлгээний давхаргыг үүсгэсэн. Газар ашиглалтын суурь нөхцлийн
үнэлгээ гэдэг нь тухайн зориулалтаар ашиглахыг хориглосон хүчин зүйлүүдийн нийлбэрээр
тодорхойлогдох ба тохиромжтой, тохиромжгүй гэсэн 2 үнэлгээгээр илэрнэ. Өөрөөр хэлбэл
шалгуур үзүүлэлтүүдэд тусгасан одоогийн газар ашиглалттай газруудад тохиромжгүй, үлдсэн
хэсэгт тохиромжтой гэж тодорхойлно.
Үүсгэсэн бүх растер давхаргыг тохиромжтой байдлын үнэлгээнд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг
аргууд нь weighted overlay буюу жингийн аргаар тооцоо хийсэн. Ингээд тооцоод үзэхэд тус
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аймгийн нийт нутаг дэвсгэрт авто болон төмөр замын зориулалтаар ашиглаж болох газрын
үнэлгээний хэвийн үнэлгээтэй байна.
Хүснэгт-31. Авто болон төмөр замын зориулалтаар ашиглаж болох газрын үнэлгээ
№

Тохиромжтой байдлын үнэлгээ

Талбай
га

хувь

1

Хэвийн

10079854.9

92.1

2

Шугаман байгууламж барих боломжгүй
газар
Нийт дүн

867375.0

7.9

10947229.9

100

Шугаман байгууламжийн зориулалтаар ашиглаж болох газрын үнэлгээний хэвийн үнэлгээ гэдэг
нь аюулгүй байдал, найдвартай үйл ажиллагаа, эдийн засгийн хувьд өртөг багатай, хүний
амьдралын орчин болон хүрээлэн буй орчинд хамгийн бага сөрөг нөлөөтэй байхаар сонголт
хийгдсэн, тухайн зориулалтаар ашиглахад сөрөг нөлөөлөл хамгийн бага газрыг илтгэнэ.

Гурав. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, нэгдмэл сангийн
удирдлагын тогтолцооны өнөөгийн байдал.
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг Үндсэн хууль болон Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,
түүний удирдлагын тухай хуульд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг зөвхөн аймаг, нийслэл, сум
дүүрэгт хуваарилан эзэмшүүлэхээр заасны дагуу нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газар зохион
байгуулалтын ажлыг явуулж ирсэн.
Нутаг дэвсгэрийн газар зохион байгуулалтыг нийгэм-улс төр, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг
хангах үүднээс байнга хийхгүй бөгөөд зөвхөн нийгэм-улс төр, төрийн байгууламж, төсөв-эдийн
засгийн бүтэц, тогтолцоонд өөрчлөн байгуулалт хийх зайлшгүй нөхцөл байдал үүссэн үед улсын
хэмжээнд нийт нутаг дэвсгэрийг хэмжээнд нэгдсэн бодлогоор зохицуулж хийдэг. Мөн нутаг
дэвсгэрийн хэлбэр нь төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд хэт сунаж тогтсон,
хүн ам, газрын хэмжээ нь хэт харилцан адилгүй, бүс нутаг дахь нөөцийн хүртээмж, эдийн засгийн
өгөөжийг тэгш хүртэх боломжийг хязгаарласан, нутаг дэвсгэр нь дундуураа өөр засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нутаг дэвсгэрээр тусгаарлагдаж тасарсан зэрэг сөрөг нөхцөл байдлыг
арилгах үүднээс тодорхой бүс нутаг, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж хооронд нутаг
дэвсгэрийн газар зохион байгуулалтыг гүйцэтгэдэг. Ийм газар зохион байгуулалт хийх
шаардлагатай сумуудад ихэвчлэн орон нутгийн хотын статустай байсан аймгийн төвүүд сумын
статустай болсон, ХАА-н нэгдэл, улсын САА-н зохион байгуулалт, үйлчилгээнд суурилсан
сумын нутаг дэвсгэрийн хуваарилалт хийгдэж байснаас улбаатай одоогийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн нэгж хооронд нутаг дэвсгэрийн газар зохион байгуулалт хийх шаардлагатай.
Төрийн эрх барих дээд байгууллага (АИХ, УИХ) нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг 21 аймаг,
нийслэл, 330 сум, 9 дүүрэгт хуваарилан хил заагийг баталж эзэмшүүлсэн бөгөөд Монгол Улсын
газрын нэгдмэл сан засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжээр харилцан адилгүй хуваарилагдсан
байдаг.
Монгол улсын газрын сангийн удирдлагыг хуульд заасан эрх мэдлээр нь авч үзвэл:
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Нэг. Газрыг нэг ангиллаас нөгөө ангилалд шилжүүлэх, тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах
шийдвэр гаргах эрх бүхий субъектууд:
1. УИХ нь гадаад улс, олон улсын байгууллага, гадаадын хуулийн этгээдэд газрыг
тодорхой хугацаагаар Газрын тухай хуулийн 17.1.2-т заасны дагуу түрээс, концессын
гэрээгээр ашиглуулах шийдвэр гаргах, мөн хуулийн 17.1.3. энэ хуулийн 16.1.1-16.1.4,
16.1.9, 16.1.12 заасан зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний
хэмжээ, заагийг тогтоох;
2. Засгийн газар нь Газрын тухай хуулийн 18.1.2-т заасны дагуу газрыг улсын тусгай
хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, зааг, ашиглах журмыг тогтоох, эрх бүхий
байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх;
3. Газрын тухай хуулийн 20.1.3-т заасны дагуу Аймаг, нийслэл, сумын ИТХ
өөрийн нутаг дэвсгэрт газрыг аймаг, нийслэл, сумын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах

нь

Хоёр. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх, иргэн, хуулийн этгээдэд газрыг гэрээний
үндсэн дээр эрхийн гэрчилгээгээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах, түрээслэх, шийдвэр гаргах эрх бүхий
субъектууд:
1. Аймаг, нийслэл, сум дүүрэг нь нутаг дэвсгэртээ хуульд заасан эрх хэмжээний
хүрээнд газрыг эрхийн гэрчилгээгээр Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх, иргэн, хуулийн
этгээдэд эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхтэй.
2. ТХГН-ийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн дагуу “төрийн захиргааны төв
байгууллага” гэсний дагуу БОАЖЯ улсын ТХГН-т иргэн, хуулийн этгээдэд газар
ашиглуулах шийдвэр гаргаж байгаа.
3. Газрын хэвлийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 3-ийн 4-т заасны дагуу Уул уурхайн
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага шийдвэр гаргахаар хуульчилсан.
4. Авто замын тухай хуулийн 16-р зүйлийн 6-д .Олон улс, улсын чанартай болон
тусгай зориулалтын авто замын зурвас газарт газар өмчлүүлэхийг хориглох бөгөөд газар
түр эзэмшүүлэх асуудлыг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага шийдвэр гаргахаар хуульчилсан.
5. Газрын тухай хуулийн 22.1-д Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 7ийн 7-д заасны дагуу чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад
газар эзэмших, ашиглах зөвшөөрөл олгох шийдвэр гаргахаар хуульчилсан.
Дээр дурдсан байдлаас үзэхэд тухайн асуудал хариуцсан салбар бүр газар эзэмшүүлэх, ашиглах
шийдвэр гаргах эрх хуульчлагдах хандлага ихэсч газрын сангийн бодлого, удирдлагын нэгдмэл
тогтолцоог алдагдуулж байна.
Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын захиргааны хандлага нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
хангах, нутаг дэвсгэрийн орон зайн тохиромжтой, зохистой хэмжээг тогтоох, газрын сангийн
салбар хоорондын тэнцвэртэй хуваарилалтыг тогтоох, газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын
үнэлгээ, хэрэгцээнд нийцүүлэн газрын үндсэн ангилал, газар ашиглалтын зориулалтын эрхийн
бүсчлэл тогтоон төлөвлөх, түүний дагуу газрыг өмчлүүлэх, гэрээгээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах
шийдвэр гаргах, нөхөн олговортойгоор газрыг нийгмийн хэрэгцээнд эргүүлэн авах буюу солих,
нэг ангиллаас нөгөө ангилалд шилжүүлэх, тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, нөхөн олговор олгох,
газар чөлөөлөх, газар учруулсан хохирлын нөхөн төлүүлэх зэрэг асуудлыг хамаардаг. Эдгээр нь
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газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөөр дамжин хэрэгждэг. Манай улсад газрын нэгдмэл
сангийн удирдлага, төлөвлөлт дараах бүтэц, чиг үүрэгтэйгээр хэрэгжиж байна.
3.1. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн бичиг баримтууд
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө нь улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө,
аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон сум, дүүргийн тухайн
жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэсэн түвшинд боловсруулагдан хэрэгжиж байгаа
бөгөөд эдгээр төлөвлөгөөнүүдэд хоорондын уялдаа холбоо муу, хэрэгжилт хангалтгүй зэрэг
асуудлууд амьдрал дээр байсаар байна.
Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн
хэмжээнд байгаль, газар зүйн нөхцөл, газрын нөөц, түүний экологи, эдийн засаг, орон зайн
багтаамж, чадавхид зохицсон газрын менежментийн бодлогоор улс орны нийгэм, эдийн засгийг
хөгжүүлэх 16-20 жилийн хэтийн чиглэлийн баримжаатай зураг төслийн баримт бичиг байна.
Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 12-16 жилийн хугацаанд
хэрэгжүүлэх зураг төслийн баримт бичиг байна. Нийслэл, сум, дүүргийн тухайн жилийн газар
зохион байгуулалтын төлөвлөгөө нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газрыг эзэмшүүлэх,
ашиглуулах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, байршлыг тодорхойлсон жилдээ хэрэгжүүлэх зураг
төслийн баримт бичиг байна.
Газар, байгалийн нөөц баялгийг ашиглах олон хэлбэр шинээр үүсч, эдийн засгийн эргэлтэд орж,
орон нутгийн хөгжил, ард иргэдийн амьдралд эерэг нөлөө үзүүлж байгаа боловч экологийн хувьд
эмзэг тогтоцтой газар үзүүлэх аливаа ачаалал, сөрөг нөлөөлөл нэмэгдсээр байгаа тул газар,
байгалийн нөөцийн ашиглалт, хамгаалалтыг хамгийн үр ашигтай, зүй зохистой байлгах нөхцөл,
боломжийг бүрдүүлсэн, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлсэн, сумын нутаг дэвсгэрийн
хөгжлийн төлөвлөгөөний бодлогын баримт бичиг боловсруулах зайлшгүй шаардлага бий болж,
сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулж эхлээд байна.
Анх 2003 онд улсын ГЗБЕТ боловсруулагдаж батлагдсан ба үүний дараа нийслэл, бүх аймгийн
ГЗБЕТ-г боловсруулж дуусган хэрэгжүүлж байна. Ингэснээр улсын хэмжээнд монгол улсын
нутаг дэвсгэрийг улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөгөөр хөгжлийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх, газрын нөөц, нэгдмэл санг удирдан зохицуулах нөхцөл бүрдсэн юм. Гэвч эдгээр
төлөвлөгөөг боловсруулах нэгдсэн стандарт байхгүйгээс нэгтгэн дүгнэхэд хүндрэлтэй, газрын
эрхийн бүсчлэлийг тодорхой тогтоож бүс бүрээр хилийн цэсийг баталгаажуулаагүй, нийгэм,
эдийн засгийн тооцоолол, төслийн шийдэл, үр дүнг тооцох экологи, нийгэм, эдийн засгийн
шалгуур үзүүлэлт бүрхэг, сэдэвчилсэн схем зургаар шийдлээ хязгаарласан байдал зэрэг нь Газрын
тухай хуулийн 24.1-д заасан газар зохион байгуулалтыг тодорхойлсон “...цогцолбор арга хэмжээ
мөн.”, 25.2, 25.3-т заасан “...зураг төслийн баримт бичиг байна.” гэсэн шаардлагыг бүрэн хангаж
чадаагүй байна.
2015 онд ГХГЗЗГ-ын даргын А/200 тушаал буюу “Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын
үнэлгээ хийх арга зүй” батлагдсантай холбоотойгоор газар ашиглалтын зориулалтын бүс, аж
ахуйн төрөлжилтийн чиглэлийг тогтоох, газрыг үр ашигтай, оновчтой, зүй зохистой ашиглах,
хамгаалах шийдэл гаргах, үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага гарсан. Тиймээс 2015 оноос эхлэн улс,
аймаг, бүс нутаг, нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн тодотгол хийх ажил эхэлсэн.
Одоогийн байдлаар Улсын Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол (2018),
Говьсүмбэр аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол (2017)
Дорноговь аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө (2004, тодотгол 2017),
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Өмнөговь аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө (2005, тодотгол 2014),
боловсруулагдан хэрэгжиж, 2007 онд боловсруулагдсан Дундговь аймгийн газар зохион
байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол (2018) хэлэлцүүлгийн шатандаа явж байна.
Түүнчлэн дараах сумдуудад 2016 оноос эхлэн Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө
боловсруулагдсан байна. Үүнд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сум
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум
Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сум
Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сум
Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сум
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сум
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум

Салбар хоорондын газар зохион байгуулалтын өнөөгийн байдал
Салбар хоорондын газар зохион байгуулалтын хүрээнд газрын нөөцийг хуваарилах, дахин
хуваарилах замаар газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын дараах асуудлыг шийдвэрлэж байна.
Үүнд:
1. Газрыг нөхөн олговортойгоор нийгмийн хэрэгцээнд эргүүлэн авах буюу солих,
2. Газрыг нэг ангиллаас нөгөө ангилалд шилжүүлэх,
3. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах,
4. Салбар хоорондын одоогийн газар ашиглалтын байдлыг эмхлэн цэгцлэх/газрын
зориулалт, эрх, хил зааг, давхцал, маргаан гэх мэт/
Өнөөгийн байдлаар газрыг нэг ангиллаас нөгөө ангилалд шилжүүлэх, тусгай хэрэгцээнд авахдаа
шууд орон зайн хэмжээсээр шилжүүлж байгаа нь газрын нөөц, нэгдмэл сангийн удирдлагад зах
зээлийн эдийн засгийн хандлагыг хэрэгжүүлж чадахгүй байгааг харуулж байна. Иймд
1. Газрын ангилал шилжүүлэх, тусгай хэрэгцээнд авах, гаргахдаа газрын үр ашигтай, зүй
зохистой ашиглалтын үндэслэлийг тогтоох, газрын чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээнд
үндэслэн тооцоолж шийдвэрлэх арга зүйг боловсруулж нэвтрүүлэх шаардлагатай байна.
2. Өмчилсөн газрын үл хөдлөх хөрөнгийн татвараар төвлөрлийг сааруулах, хөдөө орон нутагт
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх хөшүүрэг болгох
3. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хэт олон засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид
харилцан адилгүй хуваарилсан нь төрийн удирдлагын бүтэц, нутаг дэвсгэрийн зохион
байгуулалт, газрын сангийн удирдлагыг жишиг байдлаар хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй байна.
3.2. ГЗБЕТ болон бодлогын баримт бичгүүдийн уялдаа
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан газар, түүний баялгийг ашиглах, хамгаалах
суурь үзэл санаа, агуулга, зарчим, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, үзэл
баримтлалыг төр засгаас газрын нэгдмэл сангийн нэгдсэн удирдлага, бодлого төлөвлөлтөөр
хангаж хэрэгжүүлэх, тухайлбал Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын
3.1.2.1-д заасан “Нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах зарчимтай уялдуулан Монгол Улсын
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газрын сангийн нэгдсэн бодлого, удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгоно” гэсэн заалтыг
хэрэгжүүлэх шаардлага зүй ёсоор гарсан.
Монгол Улсын ГЗБЕТ боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн 2003 оноос хойш шинээр газрын
харилцаа, газар зохион байгуулалтаар зохицуулагдаж уялдах 3 хөгжлийн үзэл баримтлал, 13
төрөөс баримтлах бодлого, 27 үндэсний хөтөлбөр, 7 төлөвлөгөө нийт 50 хөгжлийн бодлогын
баримт бичгүүд батлагдан гарсан тул эдгээрт тусгагдсан зорилт арга хэмжээ, хүрэх үр дүн бүхий
заалтуудыг хэрэгжүүлэх газрын байршил, хэмжээг схемчлэн 2003 оны төлөвлөгөөг газар
ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээнд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах хэрэгцээ,
шаардлага зүй ёсоор гарч байна.
Хүснэгт 32. 2003 оноос хойш батлагдан хэрэгжиж буй бодлогын баримт бичгүүд
Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд
А. Хөгжлийн үзэл баримтлал
1
“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”
2
“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”
3

“Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал”

Б. Хөгжлийн талаар баримтлах бодлого
1
“Ногоон хөгжлийн бодлого”
2
“Төвлөрлийг сааруулах талаар төрөөс баримтлах бодлого”
3
“Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого”
4
“Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”
5
“Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар
баримтлах бодлого”
6
“Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого”
7
“Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого”
8
“Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого”
9
“Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого”
“Төрөөс эрдэс баялгийн талаар баримтлах бодлого”
“Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого”
“Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого”
"Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах
бодлого"
В.Хөгжлийн хөтөлбөрүүд
1
“Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх дунд хугацааны
хөтөлбөр”
2
Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”
3
“Алт-2” үндэсний хөтөлбөр
4
“Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”
5
“Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөр”
6
“Жимс, жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөр
7
“Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх
хөтөлбөр”
8
“Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны хөтөлбөр”
9
“Монгол Улсын үндэсний хиймэл дагуул хөтөлбөр”
10
11
12
13

46
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Хэрэгжүүлэх
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2016
2015
2009
2017
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2024
2030
2020
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2016
2015
2017

2030
2025
2025
2025

2014
2017
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2010

2025
2026
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Хугацаа
заагаагүй.

2011

2016

2017
2017
2015
2015
2017
2017

2025
2020
2025
2025
2022
2020

2016

2020

2012

2016

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд
10

“Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад харилцааны хөтөлбөр”

“Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем” хөтөлбөр
“Монгол мал үндэсний хөтөлбөр”
"Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах
хөтөлбөр"
14 "Ногоон хэрэм" үндэсний хөтөлбөр
15 “Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр
16 "Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөр"
17 "Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр"
18 “Соёлын баримтат өвийг хамгаалах хөтөлбөр”
19 “Ус” үндэсний хөтөлбөр
20 “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр”
21 “Үндэсний соёлын өвийг бүртгэн баримтжуулах 2 дахь шатны
хөтөлбөр”
22 “Хөгжлийн зам” үндэсний хөтөлбөр”
23 “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөр”
24 “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”
25 “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр
26 “Экспортыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”
27 “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр” 2003
Г.Хөгжлийн төлөвлөгөөний баримт бичгүүд
1
Багануурыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөний бүрдэл
2
Баруун бүсийн хөгжлийн тулгуур төв Ховд хотыг 2030 он хүртэл
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний бүрдэл
3
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
4
Зүүн бүсийн хөгжлийн тулгуур төв Чойбалсан хотыг 2030 он
хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний бүрдэл
5
Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий
төлөвлөгөө
6
Хөшигийн Хөндийн олон улсын нисэх буудал болон дагуул
хотын ерөнхий төлөвлөгөө
7
“Шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер
төлөвлөгөө”
11
12
13

Батлагдсан
он
2015

Хэрэгжүүлэх
хугацаа
2020

2007
2010
2015

2040
2021
2020

2005
2017
2014
2001
2014
2010
2011
2014

2015
2020
2020
2015
2022
2021
2021
2016

2017
2017
2010
2010
2016
2003

2021
2022
2020
2016
2020
2015

2017

2030

2017

2030

2016

2020

2017

2030

2013

2020

2015

Хугацаа
заагаагүй.
2020

2007

3.3. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, газар, түүний нөөц баялгийн удирдлагын чиг үүрэг,
харилцааг зохицуулсан хуулиудын зүйл, заалтуудтай уялдуулах хууль эрх зүйн үндэслэл
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үндэслэл
Зургадугаар зүйл.
1. Монгол Улсад газар, түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг
гагцхүү ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад байна.
2. Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг,
ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн өмч мөн.
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3. Бэлчээр, нийтийн эдэлбэрийн ба улсын тусгай хэрэгцээнийхээс бусад газрыг зөвхөн
Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлж болно. Энэ нь газрын хэвлийг өмчлөхөд хамаарахгүй. Иргэд
хувийн өмчийнхөө газрыг худалдах, арилжих, бэлэглэх, барьцаалах зэргээр гадаадын иргэн,
харьяалалгүй хүний өмчлөлд шилжүүлэх, түүнчлэн төрийн эрх бүхий байгууллагын
зөвшөөрөлгүйгээр бусдад эзэмшүүлэх, ашиглуулахыг хориглоно.
4. Төр газрын эзэнд газартай нь холбогдсон үүрэг хүлээлгэх, улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн
нөхөх олговортойгоор газрыг солих буюу эргүүлэн авах, уг газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль
хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашиглавал хураан авч болно.
5. Төрөөс гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүй хүнд газрыг төлбөр, хугацаатайгаар
болон хуульд заасан бусад болзол, журмаар ашиглуулж болно.
Арван зургадугаар зүйл.
Монгол Улсын иргэн дараах үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:
2/ эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас
хамгаалуулах эрхтэй;
3/ хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах
эрхтэй. Хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, дайчлан авахыг хориглоно. Төр, түүний эрх бүхий
байгууллага нь нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн хувийн өмчийн эд хөрөнгийг дайчлан
авбал нөхөх олговор, үнийг төлнө;
Тавин долдугаар зүйл.
1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэлд, аймаг нь суманд, сум
нь багт, нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд хуваагдана.
2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх хот, тосгоны эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно.
3. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн бүтэц, хүн амын
байршлыг харгалзан тухайн нутгийн Хурал, иргэдийн саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал
шийдвэрлэнэ.
Тавин наймдугаар зүйл.
1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бол хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүрэг, өөрийн удирдлага
бүхий засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, эдийн засаг, нийгмийн цогцолбор мөн.
2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хилийн цэсийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын
Их Хурал батална.
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд заасан үндэслэл
8 дугаар зүйл.
3. Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, төрөөс баримтлах бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн
бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндэсний хөтөлбөр, улсын хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөр, улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсвийн
биелэлтийг хангах ажлыг төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагаар
дамжуулан зохион байгуулна.
11 дүгээр зүйл.
48

Хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах талаарх Засгийн
газрын бүрэн эрх
1.Байгаль, орчныг хамгаалах эдийн засаг, эрх зүй, зохион байгуулалтын тогтолцоо бүрдүүлж,
энэ хүрээн дэх Засгийн газрын болон Засгийн газрын бус /олон нийтийн/ байгууллагын үйл
ажиллагааг зохицуулна.
2.Байгалийн баялгийг судалж нөөцийн хэмжээ, эдийн засгийн нэгдсэн үнэлгээг тогтоох,
хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, экологийн аюулгүй байдлыг хангах, байгаль
орчны тэнцвэрт байдал болон үндэсний нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн шүтэлцээг хангах
нэгдсэн арга хэмжээ боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
3.Байгалийн тэнцвэрт байдлын хяналтын нэгдсэн тогтолцоог бий болгоно.
4. Гамшиг болон аюул, орчны ноцтой бохирдолтоос сэргийлэх, тэдгээрээс учирсан хор
уршгийг арилгахад улс, олон нийтийн байгууллага, иргэдийн хүчийг нэгтгэн зохион байгуулж,
шаардлагатай арга хэмжээ авна.
5.Газар, түүний хэвлий, ус, ойн сан, агаар мандал, ургамал, амьтны аймгийг хамгаалах, зүй
зохистой ашиглах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
6.Дархан цаазат газар болон байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын горим, дурсгалт
болон нөөц газрын хилийн зааг, хамгаалалтын горим тогтоож, биелэлтийг нь зохион байгуулна.
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд заасан үндэслэл
1. Үндсэн хууль, бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар ашиглахаар бүх ард түмний өмч
болгон заасан зүйлсийг төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэнэ.
2. Төрийн нийтийн зориулалттай өмчид дараах үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө хамаарна:
1/ иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар;
2/ газрын хэвлий, түүний баялаг;
3/ ус, түүний доторх баялаг;
4/ ой, түүний дагалдах баялаг;
5/ ургамал, ан амьтны нөөц;
6/ түүх, соёлын үнэт цогцолбор, хөшөө дурсгал;
7/ археологийн болон палентологийн олдвор;
Газрын тухай хуульд заасан үндэслэл
9.1. Монгол Улсын хилийн доторх бүх газар нь өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран газрын
нэгдмэл сан мөн.
16 дугаар зүйл. Тусгай хэрэгцээний газар
16.1. Монгол Улс тусгай хэрэгцээний газартай байна. Улсын тусгай хэрэгцээний газарт дараах
газар хамаарна:
16.1.1. улсын тусгай хамгаалалттай газар;
16.1.2. улсын хилийн зурвас газар;
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16.1.3.улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар;
16.1.4. гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын
байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар;
16.1.5. шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв
байдлын байнгын ажиглалтын талбай;
16.1.6. аймаг дундын отрын бэлчээр;
16.1.7. улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай.
16.1.8.бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны
гэрээт талбай;
16.1.9. чөлөөт бүсийн газар.
16.1.12.хилийн боомтын бүс.
16.1.13.үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх газар;
16.1.14.аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар
18 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
18.1.1. газрын талаар төрөөс явуулах нэгдсэн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулж
хангах;
18.1.2. энэ хуулийн 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.8, 16.1.13, 16.1.14-т заасан зориулалтаар газрыг
улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, зааг, ашиглах журмыг тогтоох, эрх бүхий
байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх;
18.1.3. улсын тусгай хэрэгцээнд авахтай холбогдуулан газрыг солих буюу эргүүлэн авах
тохиолдолд нөхөх олговор олгох;
18.1.7. улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг батлах.
23 дугаар зүйл.
23.2. Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах эрх хэмжээтэй байна:
23.2.1. газрын талаар Засгийн газраас баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх;
23.2.3.улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах;
23.2.4. улсын тусгай хэрэгцээний газрын газар зохион байгуулалтыг эрхлэх;
23.2.8. улсын хэмжээнд газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг эрхлэх;
23.2.12.газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах;
23.2.14.улсын хэмжээнд газрын кадастрын бодлогыг хэрэгжүүлэх, улсын газрын мэдээллийн
санг бүрдүүлэх, хөтлөх;
23.2.15.газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын судалгаа, шинжилгээний ажил эрхлэх;
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23.2.21. газрын төлөв байдал, чанарыг тодорхойлох, үнэлгээ өгөх, чанарын өөрчлөлтийг
улсын хэмжээнд хянан дүгнэх үүрэг бүхий хяналт шинжилгээ /мониторинг/-ний сүлжээ
ажиллуулах;
23.2.22. газрын төлөв байдал, нөөц, чанарын өөрчлөлтийг тодорхойлох, газар эзэмшигч,
ашиглагчийн бүртгэлийг эрхлэх зорилго бүхий газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийн сан, сүлжээг
орчин үеийн техник, технологид тулгуурлан бий болгох.
24 дүгээр зүйл. Газар зохион байгуулалт, түүний санхүүжилт
24.1.Газар зохион байгуулалт нь газрын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, газрын
кадастр эрхлэх, газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, газрын эдийн
засгийн чадавхи, нөөцийг нэмэгдүүлэх, газар зүйн болон газрын харилцааны таатай орчин
бүрдүүлэх зорилго бүхий цогцолбор арга хэмжээ мөн.
24.2. Газар зохион байгуулалтын арга хэмжээг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллагаас эрх олгосон мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.
25 дугаар зүйл. Газар зохион байгуулалтын үндсэн баримт бичгүүд, тэдгээрт тавигдах
шаардлага.
25.1.1. улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө;
25.1.5. шинээр хот суурин байгуулах, атар газар эзэмших, тусгай хамгаалалттай газар нутгийг
бий болгох, томоохон үйлдвэр, уурхай, зам, шугам сүлжээ, бүс нутгийг хамарсан олон улсын
төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газар болон чөлөөт бүс байгуулахтай холбогдсон схем, техник
эдийн засгийн үндэслэл, газар зохион байгуулалтын зураг, төслүүд;
25.2. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө нь Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрийн хэмжээнд байгаль, газар зүйн нөхцөл, газрын нөөц, түүний экологи, эдийн засаг, орон
зайн багтаамж, чадавхид зохицсон газрын менежментийн бодлогоор улс орны нийгэм, эдийн
засгийг хөгжүүлэх 16-20 жилийн хэтийн чиглэлийн баримжаатай зураг төслийн баримт бичиг
байна.
25.1.6. газрын кадастрын зураг, бүртгэл, судалгаа, үнэлгээний материал
50 дугаар зүйл. Газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах нийтлэг шаардлага.
50.1. Газар эзэмшигч, ашиглагч нь газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах талаар
дараах шаардлагыг биелүүлнэ:
50.1.1. газрын төлөв байдал, чанарыг хадгалах, байгалийн аясаар болон хүний үйл
ажиллагааны улмаас хөрсний үржил шим буурах, газрын ургамлын бүрхэвч талхлагдах, хөрс
элэгдэх, эвдрэх, хуурайших, намагжих, давсжих, бохирдох, хордохоос сэргийлэх арга хэмжээг
өөрийн зардлаар хариуцах;
50.1.2. ашигт малтмал олборлох, барилгын материал бэлтгэх, төмөр зам, авто зам тавих, эрэл
хайгуул, сорилт туршилт, шинжилгээний ажил хийх болон бусад хэрэгцээнд зориулан ухаж
ашигласнаас эвдэрч гэмтсэн газрыг тухай бүр өөрийн хүч, хөрөнгөөр нөхөн сэргээж, засаж
тохижуулж байх;
50.1.3. газар, түүний баялаг, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглахдаа байгаль орчинд
сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх;
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50.1.4. ойн төгөл, ховор, ховордсон амьтан, ургамал, түүх, соёлын дурсгалт зүйл бүхий газрыг
хамгаалах;
50.1.5. бусдын эзэмшил, ашиглалтад байгаа газарт байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх үйл
ажиллагаа явуулахгүй байх.
54 дүгээр зүйл. Тариалангийн талбайг зохистой ашиглах, хамгаалах
54.1. Энэ хуулийн 29.2, 29.3, 29.5-д зааснаас бусад тохиолдолд шинээр тариалангийн талбай
бий болгох асуудлыг Засгийн газар шийдвэрлэнэ.
55 дугаар зүйл. Газрын хэвлийг зохистой ашиглах, хамгаалах
55.1. Газрын хэвлийг ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагаа нь улс, аймаг, нийслэлийн газар
зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, нийслэл, сум, дүүргийн тухайн жилийн газар зохион
байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байна.
Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль
8 дугаар зүйл. Хөрөнгийн үнэлгээ хийх арга, аргачлал
8.1.Хөрөнгийн үнэлгээг тухайн үнэлгээний зүйлийн шинж байдал, онцлог, зориулалтыг
харгалзан хөрөнгийн үнэлгээний өртгийн, жишиг үнийн, орлогын аргуудыг хослуулан, олон
улсын болон хөрөнгийн үнэлгээний үндэсний стандарт, энэ хуулийн 8.2-т заасан хөрөнгийн
үнэлгээний аргачлалд нийцүүлэн тодорхойлно.
8.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дангаараа, эсхүл
төрийн холбогдох эрх бүхий байгууллагатай хамтран тухайн хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн
шинж байдал, зориулалтад нийцсэн хөрөнгийн үнэлгээний аргачлалыг баталж, мөрдүүлнэ.
Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын
бүртгэлийн тухай хууль
3 дугаар зүйл. Эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эрх
3.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа газар, түүнээс салгамагц зориулалтын дагуу
ашиглаж үл болох барилга байгууламж, хөлөг онгоц зэрэг үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг
Иргэний хуулийн 182.1-д заасныг үндэслэн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэнэ.
56 дугаар зүйл. Хот, тосгон, бусад суурины газрыг зохистой ашиглах, хамгаалах
56.1. Хот, тосгон бусад суурины газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад газар эзэмшүүлэх,
ашиглуулах үйл ажиллагааг зөвхөн тухайн хот, тосгон, бусад суурины харьяалах засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг үндэслэн боловсрогдож
батлагдсан хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, түүнд тулгуурласан үе шатны болон
хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний дагуу энэ хуульд заасан журмаар хэрэгжүүлнэ.
56.2. Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө зохиогдоогүй хот, тосгон, бусад сууринд газар
эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлыг тухайн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газар зохион
байгуулалтын төлөвлөгөөг үндэслэн энэ хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
Геодези, зураг зүйн тухай хууль
4.1.9. газар, хот байгуулалт, инженерийн шугаман байгууламж, геологи, уул уурхайн болон
бусад бүх төрлийн кадастрын зураг үйлдэх, инженер хайгуул, барилга байгууламжийн төлөвлөлт,
ашиглалтын үеийн геодезийн хэмжилт явуулах, өрөмдлөгийн цооног холбох;
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5.4.3. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг зурагжуулах төрийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх;
5.5.1. Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны үндэс болох солбицол, өндөр, тусгаг, масштаб,
дүрслэх хавтгайн тогтолцоог боловсруулж хэрэгжүүлэх;
Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуульд заасан үндэслэл
5 дугаар зүйл. Кадастрын зураглалын солбицлын тогтолцоо, масштаб, нарийвчлал
5.1.Бүх ангиллын кадастрын зураглалыг Геодези, зураг зүйн тухай хуульд заасан стандартын
дагуу улсын геодезийн сүлжээнд холбож гүйцэтгэнэ.
5.2. Бүх ангиллын кадастрын зургийг мөрдөж байгаа зураг зүйн тусгаг, байр зүйн хавтгайн
тогтолцоонд өргөрөг, уртрагийн өнцгийн болон далайн түвшнээс дээших харьцангуй өндрийн
тоон хэмжээсээр тус тус илэрхийлнэ.
5.3. Кадастрын зургийг тухайн кадастрын үндсэн болон дэд ангиллаас нь хамааруулан дараах
масштабаар тус тус үйлдэнэ:
5.3.1. Энэ хуулийн 4.1.2; 4.1.3 -т заасан төрлийн кадастрын зургийг 1:2000-аас багагүй
масштабаар;
5.3.2. Жимс жимсгэнэ, ногооны талбайн кадастрын зургийг 1:2000-аас, тариалангийн талбайд
1:25000-аас, хадлангийн талбайд 1:50000-аас, бэлчээр, ой, усан сан, геологи, уул уурхайн талбайд
1:100000-аас тус тус багагүй масштабаар.
5.4. Кадастрын зургийн нарийвчлал нь тухайн масштабын 0,1 мм-т ногдох хэмжээнээс ихгүй
байна.
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд заасан үндэслэл
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт.
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үе шат, баримтлах зарчим, оролцогч талуудын эрх,
үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог
бүрдүүлэхэд оршино.
3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
3.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, батлах,
хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлагнах, мэдээлэх, хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд заасан үндэслэл
14 дүгээр зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх.
Засгийн газар байгаль орчныг хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
1/байгаль орчныг хамгаалах, экологийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг
боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
2/байгалийн баялгийг ашиглах, импортлох, экспортлох хэмжээг хуульд заасан үндэслэлээр
хязгаарлах буюу тодорхой хугацаагаар хориглох;
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3/иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд хортой нөлөөлөл
бүхий үйлдвэрлэлийн болон бусад үйл ажиллагааг төрийн захиргааны төв байгууллага болон
аймаг, нийслэлийн Засаг даргын саналыг харгалзан өмчийнх нь хэлбэрийг үл харгалзан зогсоох;
15 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх
1.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байгаль орчныг
хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
1/байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль
орчны тэнцлийг хангах, байгаль орчинд учирч болох хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, учирсан
хохирлыг арилгуулах төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
3/байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийн нөөцийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх
талаар салбар дундын болон бүс нутаг хоорондын удирдлага, бодлогын төлөвлөлт,
зохицуулалтыг хариуцаж, байгаль орчны чадавхийн хэм хэмжээ, стандартыг боловсруулж, эрх
бүхий байгууллагаар батлуулах буюу төрийн захиргааны холбогдох төв байгууллагатай хамтран
баталж, биелэлтийг зохион байгуулах, экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцох
аргачлалыг батлах;
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуульд заасан үндэслэл
6.1.Хөрс хамгаалахад дараах нийтлэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
6.1.1.сул зэрэглэлийн доройтол илэрсэн хөрсөнд сэргийлэх;
6.1.2.дунд зэрэглэлийн доройтол илэрсэн хөрсөнд сааруулах;
6.1.3.хүчтэй зэрэглэлийн доройтол илэрсэн хөрсөнд тэмцэх;
6.1.4.хөрсийг нөхөн сэргээх;
6.1.5.хөрс хамгаалах чиглэлээр чадавхийг бэхжүүлэх;
6.1.6.олон салаа зам гаргахгүй байх.
6.2.Цөлжилттэй тэмцэхэд дараах нийтлэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
6.2.1.бүс нутгийн онцлогт тохируулан газрын тогтвортой менежментийг бий болгох;
6.2.2.ойн зурвас бүхий тариалан эрхлэлтийг дэмжих;
6.2.3.усны нөөцийг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах, нэмэгдүүлэх;
6.2.4.ой болон ургамлыг хамгаалах, ойжуулах;
6.2.5.тариалангийн талбайн хөрс хамгаалах.
8.1.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх талаар Засгийн газар дараах бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлнэ:
8.1.1.хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх, экологийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний
хөтөлбөрийг батлах, түүнийг хэрэгжүүлэх;
8.1.2.хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж,
нэгдсэн удирдлагаар хангах;
8.1.3.энэ хуулийн 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 7.3.2-т заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.
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Хот байгуулалтын тухай хуульд заасан үндэслэл
6.1.Засгийн газар хот байгуулалтын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
6.1.1.бүсийн хөгжлийн төсөл батлах;
6.1.2.Улсын Их Хурлаас тодорхойлсон хот байгуулалт, төлөвлөлтийн төрийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
6.1.3.хот байгуулалтын төрийн бодлогын хүрээнд улс, бүс нутаг, хот, тосгоны тогтвортой
хөгжлийг хангах, салбар хоорондын үйл ажиллагааг зохицуулах;
6.1.4.бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хот, түүнчлэн томоохон уул уурхайн орд газар, үйлдвэр,
нисэх онгоцны буудлыг даган бий болсон хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлах;
6.1.5.нийслэл болон бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотыг хөгжүүлэх арга хэмжээний дөрвөн
жилийн төлөвлөгөөг батлах;
6.1.6.аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, онцгой зохицуулалттай объектын
ерөнхий төлөвлөгөөг батлах.
6.1.7.чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.
7 дугаар зүйл. Хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын
бүрэн эрх
7.1.1.хот байгуулалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, хүн амын нутагшилт, суурьшлын
хөгжлийн ерөнхий төсөл, бүсийн хөгжлийн төсөл, чөлөөт бүс, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөний харилцан уялдааг зохицуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
7.1.6.хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулахтай холбогдсон журам баталж, мөрдүүлэх;
Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан үндэслэл
5 дугаар зүйл. Ашигт малтмалын өмчлөл
5.1. Монгол Улсын газрын гадаргуу болон түүний хэвлийд байгалийн байдлаараа оршиж
байгаа ашигт малтмал төрийн өмч мөн.
5.2. Төр өмчлөгчийн хувьд энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлага, журмын дагуу ашигт
малтмал эрэх, хайх, ашиглах эрхийг бусад этгээдэд олгох эрхтэй.
9 дүгээр зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
9.1.3. Улсын тусгай хамгаалалттайгаас бусад тусгай хэрэгцээний газарт ашигт малтмал эрэх,
хайх, ашиглах асуудлыг шийдвэрлэх;
9.1.5. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын төрийн эзэмшлийн хувь,
хэмжээг тогтоох тухай саналыг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;
9.1.6. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд ашиглах хамтарсан үйлдвэрт
Монгол Улсаас оруулах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх;
9.1.7. Тодорхой газрыг нөөц болон тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг шийдвэрлэх, эсхүл энэ
талаарх саналыг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;
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9.1.8. Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдээр дамжуулан ашигт малтмал эрэх, хайх,
ашиглах тодорхой үйл ажиллагаанд оролцох.
2.2 Монгол Улсын газрын нөөц, нэгдмэл сангийн төрийн удирдлага, төлөвлөлтийг
боловсронгуй болгох асуудалтай уялдсан хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан
байдал
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд заасан заалтууд:
1.1.1.Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал гэж Монгол Улсын үндэсний язгуур ашиг
сонирхлыг хангах гадаад, дотоод таатай нөхцөл бүрдсэн байхыг хэлнэ.
1.1.2.Монгол Улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхолд Монголын ард түмэн, соёл иргэншил
оршин тогтнох, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэр, хил хязгаарын
халдашгүй байдал болон бүрэн бүтэн байдал, үндэсний эв нэгдэл, үндсэн хуульт байгууллын
аюулгүй байдал, эдийн засгийн бие даасан байдал, экологийн тэнцвэрт хөгжил багтана.
1.2.3.Аюулгүй
байдлын
бодлого
цогц
байх
Монгол Улсын "оршин тогтнохуйн аюулгүй байдал", "эдийн засгийн аюулгүй байдал", "дотоод
аюулгүй байдал", "хүний аюулгүй байдал", "хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдал",
"мэдээллийн аюулгүй байдал" харилцан уялдаатай хангагдсанаар үндэсний аюулгүй байдал
баталгаажна.
3.1.2.Хил
хязгаар,
нутаг
дэвсгэрийн
халдашгүй,
бүрэн
бүтэн
байдал
3.1.2.1.Нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах зарчимтай уялдуулан Монгол Улсын газрын
сангийн нэгдсэн бодлого, удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгоно.
Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд заасан заалтууд:
2.3.4. байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд: бүс нутгийн хөгжлийг тэнцвэржүүлэх үүднээс
тухайн бүсийнхээ байгалийн баялгийн нөөцийг ашигласны эцсийн үр өгөөжийг адил тэнцүү
хүртэх, байгаль орчныг хамгаалах нийтлэг асуудлыг аймаг, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэдийн хамтын хүчээр шийдвэрлэж экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангах нөхцөлийг
бүрдүүлэх.
2.3.5. хүн амын нутагшилт, хот байгуулалтын хүрээнд: тухайн бүсийн хэмжээнд хот, тосгон,
хөдөөгийн хүн амын нутагшилт, суурьшлын харилцан уялдсан тогтолцоог бүрдүүлж, нутаг
дэвсгэрийн тэнцвэрт хөгжлийг тэтгэх чадвар бүхий бүс нутаг, хотжилтын нэгдмэл орчныг бий
болгох.
3.4. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд улсын хэмжээнд,
эдийн засгийн бүс, бүс нутаг, хот-хөдөөгийн хөгжлийн харилцан уялдсан нэгдмэл тогтолцоо,
эдийн засгийн бүсүүдийн хэмжээнд, бүс нутаг, хот-хөдөөгийн хөгжлийн харьцангуй бие даасан
тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай бөгөөд энэ үйл явцыг төрөөс нэгдсэн болон нутаг
дэвсгэрийн ялгавартай бодлогоор дэмжин зохицуулна.
3.5. Бүсүүдийн хүрээнд эдийн засгийн бүс, бүс нутаг, хот-хөдөөгийн хөгжлийн харьцангуй
бие даасан тогтолцоог бүрдүүлэхдээ, алслагдсан, говийн түүнчлэн сул хөгжилтэй бүс нутгийн
хөгжлийг дэмжихийн хамт бүс нутгийн аж ахуйн бие даасан байдал, үндэсний эдийн засгийн
тогтвортой өсөлтийг хангахад гол нөлөөтэй, хөгжлийн ирээдүй сайтай бүс нутаг, хот сууринг
тэргүүн ээлжинд сонгон хөгжүүлж, түүнд ойр байгаа бусад нутгийг татан оролцуулах чиглэл
баримтална.
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3.15. Эдийн засгийн бүсчлэлийн хүрээнд эдийн засгийн бүс, бүс нутаг-хот байгуулалтын
нэгдмэл тогтолцоо бүрэлдэж, улс үндэсний хөгжлийг түргэтгэх нутаг дэвсгэрийн зохион
байгуулалтын дотоод, гадаад орчин сайжрахын хирээр аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг, хот, тосгон
хоорондын харилцаа холбоо бэхжиж Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн одоогийн
байгууламжийг ардчилал, зах зээлийн нөхцөлд зохицуулан боловсронгуй болгож эхэлнэ.
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-30”-д заасан заалтууд:
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлснээр Монгол Улс 2030 онд:
1.Нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого 17500 америк долларт хүрч, нэг хүнд ногдох
орлогоороо дунд орлоготой орнуудын тэргүүлэх эгнээнд хүрнэ.
2.Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт 2016-2030 онд 6.6 хувиас доошгүй байна.
3.Ядуурлын бүх төрлийг эцэс болгоно.
4.Орлогын тэгш бус байдлыг багасгаж, нийт хүн амын 80 хувь нь дундаж болон чинээлэг
дундаж давхаргын ангилалд багтсан байна.
Байгаль орчны тогтвортой хөгжил.
Байгаль орчны тогтвортой хөгжил нь байгалийн нөөцийг үр өгөөжтэй ашиглан, экосистемийн
тэнцвэрт байдлыг хадгалж, үр шимийг урт хугацаанд хүртэх боломжийг бүрдүүлэн хүртээмжтэй
эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн суурь, хүний амьдралын чанарыг
сайжруулах үндэс болно.
Зорилт 5.Хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд тулгуурлан хот
байгуулалт, газрын харилцааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно.
I үе шат (2016-2020): “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн
ерөнхий төсөл” боловсруулах, “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий
төлөвлөгөөний тодотгол”-ыг үе шаттай хэрэгжүүлэх, аймгийн төвүүдийн хөгжлийн болон
улс, аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх.
II үе шат (2021-2025): Аж үйлдвэрийн хөгжлийн тэргүүлэх бүсийг тогтоож, хот,
суурин газруудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг
боловсруулан мөрдүүлэх, үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулах, газар
нутаг ашиглалтын мастер төлөвлөгөөг улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн түвшинд тус
тус боловсруулж, мөрдүүлэх.
“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр
4.1.6.Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр:
4.1.6.3.төвөөс алслагдсан, хөгжлөөр сул бүс нутаг, аймгийн дэд бүтцэд хөрөнгө
оруулалт хийх замаар нийгэм, эдийн засгийг нь түлхүү хөгжүүлэх;
4.1.6.4.аймаг, орон нутгийн эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан жижиг, дунд үйлдвэр,
үйлдвэрлэл, технологийн паркийг байгуулж, орон нутгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх
замаар шилжилт хөдөлгөөнийг сааруулах;
4.4.1.Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн зорилтын хүрээнд:
4.4.1.1.хотууд болон бүсийн тулгуур төвүүдийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий
төлөвлөгөөнд тодотгол хийж мөрдүүлэх, 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг
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газар зохион байгуулалт, барилгажилт, газар хөдлөлийн мужлал, нийтийн тээврийн
сүлжээний оновчтой шийдлийг харгалзан боловсруулах;
4.4.1.2.улсын, бүсийн, аймгийн, сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг бусад
холбогдох бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан, байгаль орчинд ээлтэй, үргүй зардлыг
багасгасан, эдийн засгийн хөгжлийг түргэтгэхэд чиглэсэн байдлаар боловсруулж
мөрдүүлэх;
4.4.3.Орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд:
4.4.3.2.шинэ орон сууцны цогцолбор хорооллын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар
ашиглалтын байдлын зураглал хийх, газар ашиглалт, үл хөдлөх хөрөнгийн судалгаа
гаргах,
зохистой
төлөвлөлттэй
цогцолбор
хороолол
барих;
4.4.3.3.гэр хорооллыг нэн тэргүүнд дэд бүтэцтэй болгоход улсын төсөв болон бусад
орлогын үүсвэрийг зориулах, түүнчлэн гэр хорооллын айл өрхийг дэд бүтэцтэй өртөг
нэмэгдсэн газраа барьцаалан орон сууцтай болох, орон сууцны зээлд хамрагдах
бололцоогоор ханган амины орон сууц барих төсөл хэрэгжүүлэх;
4.4.8.Шилжилт хөдөлгөөнийг сааруулах зорилтын хүрээнд:
4.4.8.1.аймаг, бүсийн тулгуур төвд оюутны хотхон бий болгох, их, дээд
сургуулиудыг хотхон болгон хөгжүүлэх;
4.4.8.4.газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн
орчныг боловсронгуй болгох;
4.4.8.5.Улаанбаатар хотоос орон нутагт суурьших асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх.
3. Монгол улсын газрын нөөц, нэгдмэл сангийн төрийн удирдлага, төлөвлөлтийг
боловсронгуй болгох үндсэн шийдлүүд.
1. Хууль ,эрх зүйн орчин: Монгол Улсын үндсэн хуулийн 2-р зүйлийн 1 дэх заалт, 6-р
зүйлийн 2 дахь заалт, Иргэний хуулийн 102-р зүйлийн 1 дэх заалт, Төрийн болон орон нутгийн
тухай хуулийн 4-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 5-р зүйлийн 1 дэх заалт, Газрын тухай
хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтад тусгагдсанаар манай улсад газрыг зөвхөн төр, иргэн
өмчлөх ба орон нутгийн өмч байх хууль эрх зүйн үндэслэлгүй, статусгүй байна. Орон нутаг
газрыг зөвхөн нутаг дэвсгэрийн хувьд эзэмшинэ.
2. Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын хүрээнд Монгол
Улсын нутаг дэвсгэр, газрын нөөц, нэгдмэл сангийн төрийн удирдлага, төлөвлөлтийг
боловсронгуй болгож шийдвэрлэх үндсэн асуудал
1. Төрөөс газрын талаар баримтлах нэгдсэн бодлого, уг бодлогыг хэрэгжүүлэх газрын
шинэтгэлийн хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулан аюулгүй байдлын цогц бодлогыг
хэрэгжүүлэх;
2. Газрын тухай багц хууль тогтоомжид төрөөс газрын талаар баримтлах нэгдсэн бодлого,
шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, газрын харилцааны эрхийн хэм хэмжээг нарийвчлан
зохицуулах механизм, арга хэрэгслийг тусган батлуулж аюулгүй байдлын цогц бодлогыг
хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын газрын сангийн нэгдсэн бодлого, удирдлагын тогтолцоо,
төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох;
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3. Газрын кадастр, эрхийн улсын бүртгэл, хөрөнгийн удирдлага болон үл хөдлөх эд
хөрөнгийн бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжид газрын эрхийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн
тогтолцоог бүрдүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлыг тусгаж шийдвэрлэх;
4. Газар, түүнтэй холбоотой иж бүрэн мэдээллийн нөөцийг агуулсан гео орон зайн
мэдээллийн улсын нэгдсэн дэд бүтцийг /төвийг/ байгуулж мэдээллийн нөөцийг цахимжуулж
эргэлтэд оруулж, үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах;
1. Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд Монгол улсын нутаг
дэвсгэр, газрын нөөц, нэгдмэл сангийн төрийн удирдлага, төлөвлөлтийг боловсронгуй
болгон шийдвэрлэвэл зохих үндсэн асуудал
1. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн одоогийн байгууламжийг ардчилал, зах
зээлийн нөхцөлд нийцүүлэн удирдлагын хувьд оновчтой, төсөв зардлын хувьд үр ашигтай
болгохын зэрэгцээ, иргэний ардчилсан нийгэм төлөвших хандлага руу чиглэсэн нутаг дэвсгэрийн
газар зохион байгуулалт хийх саналын хувилбарыг боловсруулах
2. Нутаг дэвсгэр, газрын нөөц, нэгдмэл сангийн удирдлага, төлөвлөлтийг бүс нутаг, эдийн
засгийн бүсүүдийн хөгжлийн чиг хандлага, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,
хөрөнгө оруулалттай уялдуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
3. УБ хотын хэт төвлөрлийг сааруулж газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ,
бусад нөөцийн потенциал чадавхид нийцүүлэн бүсчилсэн олон төвт зохистой төвлөрөл үүсгэх
хотжилт, нутаг суурьшлын хөгжлийн төлөвлөлтөд шаардагдах суурь схемийг боловсруулах
Хүснэгт 33. УГЗБЕТ-ыг хэрэгжүүлэх, ГНС-гийн удирдлагийг боловсронгуй болгох

2

Газрын маргаан шийдвэрлэх
тухай хууль

Газар болон газрын харилцаа,
газартай холбоотой эрх зүйн
байдлыг
зохицуулах,
чиглэлийг тодорхой тусгасан
байна

3

Газрын нэгдмэл санг удирдах,
ГНС-н ангилал шилжүүлэх
тухай хууль

ГНС-н
үндсэн
ангилал
шилжүүлэх,
чиг
үүргийг
өөрчлөх, түүнийг бүртгэх,
харилцаа,
процессийг
тодорхойлсон байна

1
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Хэрэгжих
хугацаа

Газрын тухай багц хууль

Шинээр боловсрогдох хуулийн
зарим зүйл заалтын дагуу
нэмэлт тодотгол хийгдэнэ

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт
Хууль
шинэчлэгдэн
боловсрогдож
хэрэгжиж
эхэлсэн
байна

2018-2020 он

Үндсэн чиглэл

2018-2020 он

Боловсруулах ГЗБ-ын баримт
бичгийн нэр төрөл

№

2018-2020
он

чиглэлээр дараах хууль, эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах шаардлагатай

Хууль
шинэчлэгдэн
боловсрогдож
хэрэгжиж
эхэлсэн
байна

Хууль
шинэчлэгдэн
боловсрогдож
хэрэгжиж
эхэлсэн
байна

Хүснэгт 34. Хууль даган боловсруулагдах журам болон мэргэжил арга зүйн заавар баримт

ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/

2

Хот суурин дахь нийтийн
зориулалттай
барилга
байгууламж, нийгмийн дэд
бүтцийн
байгууламжийг
төлөвлөх
норм,
нийтийн
эдэлбэр
газрыг
ашиглах
журмууд /Засгийн газар батлах/

ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/

3

Хот тосгон, бусад суурин газарт
онцгой зохицуулалттай объект
байгуулах журам

ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/
Мэргэжлийн зөвлөх
үйлчилгээ

4

Хот тосгон бусад суурин газрын
эдэлбэр доторх бусад ангиллын
газрыг бүртгэх, хил зааг,
хамгаалалтын бүсийг тогтоох,
бүртгэх журам /усны сан, ойн
сан, ХАА-н газар, ТХГазар/

ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/

5

ГНС-н ангилал
бүртгэх журам

ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/

6

ГНС-н ангилал дундын газрыг
ашиглах, ГЗБ хийх журам
/Жишээ нь: Усны сан бүхий
газар
дээрзам
шугам
сүлжээний газрын ангилалд
хамаарах
барилга
байгууламжийн дэвсгэр газрын
төлөвлөх, Зам шугам сүлжээний
газарт хот суурины эдэлбэр
газрыг төлөвлөх/

ГТХ-н 23.2.8. улсын
хэмжээнд газар зохион
байгуулалтын
үйл
ажиллагааг эрхлэх;

шилжүүлэх,
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ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/
Мэргэжлийн зөвлөх
үйлчилгээ

Хэрэгжих
хугацаа

1

ГНС-н үндсэн болон дэд
ангилал тус бүрт ГЗБ-хийх
журам, заавар. /Засгийн газар
батлах/

Үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт
Журам
батлагдаж
хэрэгжиж
эхэлсэн
байна /бэлчээр, хадлан,
тариалан, отрын бүс
нутгийн г.м тус бүрт нь/

2018-2020 он 2018-2020 он

Боловсруулах ГЗБ-ын баримт
бичгийн нэр төрөл

20182018-2020 он
2020 он

Газрын тухай хууль
тогтоомжид
тусгагдсан заалтууд.

2018-2020 он

№

ГЗБ-ын
баримт
бичиг боловсруулах
байгууллага, төсөв
зардлын хэмжээ

2018-2020 он

бичгүүд

Журам
хэрэгжиж
байна

батлагдаж
эхэлсэн

Журам
хэрэгжиж
байна

батлагдаж
эхэлсэн

Журам
хэрэгжиж
байна

батлагдаж
эхэлсэн

Журам
хэрэгжиж
байна

батлагдаж
эхэлсэн

Журам
хэрэгжиж
байна

батлагдаж
эхэлсэн

23.2.14.улсын
хэмжээнд
газрын
кадастрын
бодлогыг
хэрэгжүүлэх,
улсын
газрын
мэдээллийн
санг бүрдүүлэх, хөтлөх;

Газрын
төлбөр
тогтоох,
зохицуулалт хийх журам /ГНСн ангилал бүрээр/ /Засгийн газар
батлах/

10

11

12

13

14

15

23.2.15. газар зохион
байгуулалт,
газрын
кадастрын
судалгаа,
шинжилгээний
ажил
эрхлэх;

23.2.21. газрын төлөв
байдал,
чанарыг
тодорхойлох, үнэлгээ
өгөх,
чанарын
өөрчлөлтийг
улсын
хэмжээнд хянан дүгнэх
үүрэг бүхий хяналт
шинжилгээ
/мониторинг/-ний
сүлжээ ажиллуулах;
23.2.22. Газрын төлөв
байдал, нөөц, чанарын
өөрчлөлтийг
тодорхойлох,
газар
эзэмшигч,
ашиглагчийн

Байгалийн нөөц бүхий газрын
кадастр,
улсын
нэгдсэн
бүртгэлийн журам /Засгийн
газар батлах/
Байгалийн нөөц бүхий газрыг
үнэлэх, бүртгэх, мэдээллийн
сангийн арга зүйн заавар,
стандартууд
Газрын төлөв байдал, чанарын
хянан баталгаа, мониторинг
хийх журам шинэчлэх /ГНС-н
ангилал
бүрт
тусгайлан
боловсруулах/
/Засгийн газар батлах/
газрын газрын төлөв байдал,
чанарын
хянан
баталгаа,
мониторинг хийх норматив-арга
зүйн заавар /ГНС-н ангилал
бүрт тусгайлан боловсруулах/
Газар эзэмшигч, ашиглагчийн
бүртгэлийг эрхлэх зорилго
бүхий газрын нэгдмэл сангийн
мэдээллийн
сан,
сүлжээг
байгуулах журам /Засгийн газар
батлах/
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ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/
Мэргэжлийн зөвлөх
үйлчилгээ

ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/
ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/
Мэргэжлийн
үйлчилгээ

зөвлөх

ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/

Мэргэжлийн
үйлчилгээ

зөвлөх

ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/

2018-2020
2018-2020 он
он

зөвлөх

2018-2020 он

9

Мэргэжлийн
үйлчилгээ

Журам
хэрэгжиж
байна

батлагдаж
эхэлсэн

технологи-арга
зүйн
заавар
батлагдаж
хэрэгжиж
эхэлсэн
байна

Журам
хэрэгжиж
байна

батлагдаж
эхэлсэн

батлагдаж
эхэлсэн

Журам
хэрэгжиж
байна

батлагдаж
эхэлсэн

2018-2020 2018-2020 2018-2020
он
он
он

8

ГЗБГЗЗГ-ын асуудал
хариуцсан нэгж, /үйл
ажиллагаагаар/

Журам
хэрэгжиж
байна

2018-2020 он 2018-2020 он

23.2.10.
газрыг
хамгаалах,
нөхөн
сэргээх, газар зохион
байгуулалтын
үйл
ажиллагаанд
хяналт
тавих;

Журам
хэрэгжиж
байна

2018-2020 он

7

ГНС-н үндсэн болон дэд
ангилал тус бүрт газрыг
хамгаалах, нөхөн сэргээх арга
зүйн заавар, журмын хамт
/ялангуяа нийтээр ашиглахаар
заасан бэлчээр, хадлан г.м
ангиллын
газруудад
нэн
тэргүүнд боловсруулах /
Газрыг
хамгаалах,
нөхөн
сэргээх арга зүйн заавар / ГНС-н
үндсэн болон дэд ангилал тус
бүрт/
ХАА-н газрын кадастр, улсын
нэгдсэн бүртгэлийн журам,
ХАА-н газрыг үнэлэх, бүртгэх,
мэдээллийн сангийн арга зүйн
заавар, стандартууд
/Засгийн газар батлах/,
/Жишээ
нь:
Тариалангийн
газрын
түүхийн
бүртгэл,
хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх
журам
нэн
тэргүүнд
шаардлагатай байна./

Журам
хэрэгжиж
байна

арга зүйн заавар-2,
үндэсний
стандарт-3
батлагдаж
хэрэгжиж
эхэлсэн байна
батлагдаж
эхэлсэн

Норматив-арга
зүйн
заавар
батлагдаж
хэрэгжиж
эхэлсэн
байна

батлагдаж
эхэлсэн

газар эзэмшигч, ашиглагчийн
бүртгэлийг эрхлэх зорилго
бүхий газрын нэгдмэл сангийн
мэдээллийн
сан,
сүлжээг
байгуулах, ашиглах техник,
технологи-арга зүйн заавар

Мэргэжлийн
үйлчилгээ

зөвлөх

2018-2020 он
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бүртгэлийг
эрхлэх
зорилго бүхий газрын
нэгдмэл
сангийн
мэдээллийн
сан,
сүлжээг орчин үеийн
техник,
технологид
тулгуурлан бий болгох.

технологи-арга
зүйн
заавар
батлагдаж
хэрэгжиж
эхэлсэн
байна

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилго, зорилт, үйл ажиллагааг
ГЗБЕТөлөвлөгөөтэй уялдуулж хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага
1. ГЗБЕТ-нд газрыг өмч, нөөц баялаг, эд хөрөнгийн хувьд зах зээлийн эдийн засгийн
харилцаанд нийцүүлэн газрын сангийн удирдлага, бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох
хэрэгцээ шаардлага гарч ирж байна. Үүнд:
1. Газрын тухай багц хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн агуулга,
чиглэлийг гаргах.
2. Газрын нэгдмэл сангийн ангиллыг өөрчлөн шинэчлэх, удирдлага, төлөвлөлтийн
тогтолцоо, газар зохион байгуулалтын системийг боловсронгуй болгох журам, заавар,
арга зүй, аргачлал, стандартын чиглэлийг гаргах.
3. Газар, байгалийн нөөцийг эд хөрөнгө, активын хэлбэрт шилжүүлэн төр өмчийн
эзэн, өмчлөгчийн хувьд хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрт тооцох, хувь хэмжээг тогтоох
үндэслэл болгох механизм, арга хэрэгсэл болгож хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний
чиглэлийг тогтоох.
4. Газар ашигласны төлбөрийн эдийн засгийн арга, хандлагыг өөрчилж газрын
рентийн зарчим, системд шилжүүлэх чиглэлийг гаргах.
5. Газрын харилцаа, газар зохион байгуулалтын Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн 6
ангиллын ерөнхий бүсчлэл буюу хил заагийн ерөнхий схемийг боловсруулах.
6. Газар ашигласны төлбөрийг газрын гүйцэтгэх үүрэг (эд хөрөнгө, нөөц,
экосистемийн үйлчилгээ, орон зай гэх мэт), экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд суурилан
газрын рентийн төлбөрийн зарчим, системд шилжүүлэхтэй уялдуулан газрын нэгдмэл
сангийн үндсэн болон дэд ангилал, газар ашиглалтын төрөл, ангилал зүйг/таксон/
шинэчлэх чиглэлийг гаргах.
7. Газрын харилцаа, газрын эрхийн гэрчилгээ, гэрээний нөхцөл, болзлыг шинэчлэх
агуулга, чиглэлийг гаргах.
8. Газрыг нэг ангилалаас нөгөө ангилалд шилжүүлэх, газарт учруулсан хохирол,
нөхөн олговор, нөхөн төлбөрийг газрын гүйцэтгэх үүрэг, үйл ажиллагааны нөлөөлөл,
учруулсан эдийн болон эдийн бус хохирол, үр шим, өгөөж, цаг хугацааны(геологийн нас,
эрхийн хугацаа гэх мэт) хүчин зүйлд үндэслэн экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр тооцох
хандлагыг тусгах.
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