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НЭГ. ОРШИЛ 

Үндэсний хөгжлийн газартай судлаач миний бие “Байгаль газарзүй, 

геоэкологийн орчны судалгаа” сэдэвт өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ, бодлогын 

судалгаа хийхээр 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр байгуулсан гэрээний дагуу 

энэхүү судалгааны эцсийн тайланг бэлтгэсэн болно. Гэрээний хавсралт /№016/-аар 

баталсан ажлын даалгаварын 8-ын 3-т зааснаар “Байгаль газарзүй, геоэкологи орчны 

судалгаа” ажлыг хийж энэхүү тайланг бичлээ. Энэ тайланд “ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 

БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ” /ЗГ-ын 2016 оны 249-р 

тогтоол/ болон тус газартай хийсэн гэрээний дагуу Байгаль орчны салбарт одоо 

мөрдөгдөж байгаа хууль, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, уялдаж буй байдалд 

дүн шинжилгээ хийх, Салбарын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний тайлан, салбарын 

хөгжлийн бодлогын нөлөөллийн үнэлгээний тайлан гурван үндсэн хэсэгтэй гээр хийж 

гүйцэтгэлээ. 

Судалгааны ажлын тайланд зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд байгаль 

орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тэдгээрийн уялдаж буй байдалд дүн шинжилгээ 

хийж, санал дүгнэлт гарсан болно.  

 Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд Байгаль орчны хамгаалах 

хүрээнд тусгагдсан заалтыг судалгааны тулгуур үзүүлэлт болгон авч түүнтэй Байгаль 

орчны болон Газар, Ус, Ойн хууль, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын 

хуулиуд болон Байгаль орчны холбогдон гарсан үндэсний хөтөлбөрүүдэд хөгжлийн 

бодлогын талаар тусгагдсан зорилтын хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийсэн 

болно.  

Байгалийн нөөц, экосистемийн төлөв байдлын үзүүлэлтүүд нь өмнөх үе шатанд 

тодорхойлсон стратеги үнэлгээний гол зорилт, төлөвлөлтийн авч үзэх хувилбаруудад 

шаардагдах мэдээллүүдийг хамарсан байх ба онцгой мэдрэмтгий бүсүүд, анхаарал 

хандуулах шаардлагатай биологийн олон янз байдал, экосистемийн 

бүрэлдэхүүнүүдийг тодорхойлж гаргасан байх ѐстой.Тодорхой салбарын хөгжлийн 

төлөвлөлтийн хувьд түүний нөлөөлөл хамгийн их тусах орчны (хөрс, ус агаар) анхдагч 

буюу суурь үзүүлэлтүүдийг зохих түвшинд тодорхойлох шаардлага энд тавигдана. 

Өөрөөр хэлбэл, тухайн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үед өртөх байгалийн нөөц, 

экосистемийн төлөв байдлын өөрчлөлтэй уялдаатайгаар нийгмийн тодорхой 
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өөрчлөлт гарах учир хүний хөгжил болон байгаль орчны тогтвортой байдлын 

тэнцвэрийг хангаж байх шаардлага гарна.Үүнийг хангахын тулд доорх зурагт үзүүлсэн 

байдлаар асуудлыг иж бүрнээр хамруулан авч үзэж экосистемийн өнөөгийн төлөв 

байдал, хэтийн хандлага, үнэ цэн болон нийгмийн шууд болон шууд бус нөлөөлөл, 

эргэх холбоо уялдааг тодорхойлж үзсэн байх шаардлагатай.  

“Байгаль газарзүй, геоэкологи орчны судлагаа” тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх, цаашид хэрэгжжүлэх бодлогын хувилбаруудыг санал болгох тэдгээрээс 

аль хувилбарыг нь голлон сонгоход хөндлөнгийн үнэлгээ /SWOT шинжилгээ/ хийж, 

дүгнэлт, зөвлөмжийн саналыг тусган оруулж байна. Бодлогын нөлөөллийн 

урьдчилсан судалгаа, үнэлгээг эхлэлтийн болон нэгдсэн тайланд хавсаргасан 

1.1. Бодлогын судалгааны үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага 

Аливаа улс үндэснүүд нийгмийн хөгжлийн хангах, эдийн засгийн тогтвортой 

хөгжлийн зорилго тавихдаа ард иргэн урт удаан хугацаанд эрүүл саруул, бүтээлч 

амьдрах нөхцөл боломжийг хэрэгжүүлэхэд онцгойлон анхаарч ирсэн. Энэ нь хүний 

амьдралын чанар, эв нэгдэл, шударга зарчимд тулгуурлан байгаль орчны хамгаалах, 

байгалийн нөөцийг зөв зохистой ашиглах хөгжлийн загварыг илэрхийлж байна. 

Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн эдийн засгийн хөгжлийг хөөцөлдөх биш, байгаль орчныг 

хамгаалах, нийгмийн амар тайван байдал, уламжлалт соѐл, зан заншилд зохицсон 

энгийн хэрэглээг дэмжсэн нийгэм, эдийн засгийн тэнцвэрт хөгжлийг хангах явдал юм..  

Монгол улсын эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрөлийг сааруулах 

зорилтын хэрэгжүүлэхдээ үндэсний язгуур эрх ашигт нийцсэн, нэгдмэл, салбаруудын 

харилцан уялдаатай байх, төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалсан, судалгаа 

шинжилгээнийн үр дүнд үндэслэсэн, байгалийн болон эдийн заснийн нөөц 

бололцоонд тулгуурласан, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлсэн, байгаль 

орчинд ээлтэй, даац багтаамжид тохируулсан байх зарчмыг баримталсан.  

Өнөөгийн Монгол Улсын хөгжилийн байгаль газар зүй, геоэкологийн орчны төлөв 

байдалын нөхцөл нөөцийг тодорхойлж түүний бодит чадавхид суурьласан хөгжлийн 

хандлагыг тодорхойлсноор өөрийн орны нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийг 

эрчимжүүлэхэд түлхэц болох төдийгүй бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжилтэй зохицон 

хөгжих боломж бүрдэх юм. 
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Энэ зорилтын амжилттай хэрэгжүүлэхэд тогтвортой хөгжлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

болсон байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм асуудлыг гол суурь гэж тодорхойлж 

тэдгээрийн уялдаа холбоо, хамаарлыг нарийн тогтоох явдал юм. Тогтвортой 

хөгжилийн үзэл санаанд тулгуурласан эдийн засгийн өсөлтийг хангах, байгаль орчноо 

хамгаалах болон нийгмийн хөгжлийн асуудлуудад цогцолбороор авч үзэж байна 

Байгаль орчны үндсэн тулгуур нь байгаль газар зүйн онцлог нөхцөл, уур амьсгалын 

өөрчлөлт, байгалийн нөөц баялагийг хамгаалах, түүнийг эрсдэл багатай ашиглах, 

доройтол, бохирдолоос хамгаалах, нөхөн сэргээх зэрэг асуудлууд багтана. Ийм 

учраас байгаль газарзүйн онцлог, геоэкологи орчныг чадавхи анхдагч нөхцөл хөрс, 

ургамал, ус нөөцийг зөв зохистой ашиглах явдал юм.  

Онгон байгаль, үзэсгэлэнт газрыг тусгай хамгаалалтанд авах, устаж үгүй болох 

эрсдэлтэй байгалийн нөөцийг хамгаалах талаарх бодлого шийдвэр гаргах ач 

холбогдолтой. Мөн иргэд, олон нийтийн оролцоог жигд хангах хэрэгтэй төдийгүй орон 

нутгийн байгалийн ашиглан хамгаалах иргэд өөрсдөө эзэн байх эрхтэй. Байгалийн 

нөөц, бэлчээр нутаг тогтмол хүрэлцээтэй байж, байгаль эх дэлхий маань бидэнд 

хэрэгтэй цэвэр агаар, цэнгэг ус, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй хэрэглээг бий 

болгосноор тэр хэмжээгээр амьдралын чанар дээшилж, амьжиргаа тогтвортой болно. 

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрт “хүрээлэн буй орчны эрсдэл болон экологийн 

хомсдолыг эрс бууруулахын сацуу хүн төрөлхтний сайн сайхан, нийгмийн эрх, тэгш, 

шударга байдлыг хангах” гэж тодорхойлжээ. 

1.2. Судалгааны ажлын хамрах хүрээ  

Монгол орны газар нутаг эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, экологийн эмзэг 

орчин бүхий уул, тал хээр, говь цөл хосолсон өргөн уудам нутагтай, хүн амтай, 

бэлчээрийн мал аж ахуй үйлдвэрлэлийг голлон эрхлэж нүүдлийн өвөрмөц, зан 

заншил, ахуй амьдралаа байгаль, газарзүйн онцлогт тохруулан хэрэгжүүлж ирсэн 

билээ.  

XX зууны дунд үеэс эхлэн нийгмийн хөгжил, дэвшилтэй уялдаж байгалийн 

нөөцийг ашиглах шинэ хэлбэр зориулалт тухайлбал аж үйлдвэр, тариалангийн 

салбарыг шинээр үүсгэн, хот, тосгон, зам харилцаа зэрэг олноор байгуулах болсон 

байна. Мөн уур амьгалын өөрчлөлт ч явагдаж түүний нөлөөгөөр эмзэг тогтоц бүхий 

байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл хүчтэй мэдрэгдэх боллоо. 
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Байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийн улмаас нийгэм эдийн засгийнхөгжлийг 

хангах боломж нөхцөл хязгаарлагдмал болсон тул байгалийн нөөцөд тулгуурласан 

хөгжлийн бодлого боловсруулах шаардлага гарсан тул бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлалыг төр засгаас боловсруулан гарсан байна. 

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын зорилго, зорилт нь эдийн засгийн бүс, 

бүс нутаг, хот-хөдөөгийн хөгжлийн нэгдмэл тогтолцооны хүрээнд хэрэгжүүлэхдээ 

байгаль орчны даац, чадавх, түүнд зохицуулан аж ахуй, соѐлын өв уламжлалыг 

хадгалан хөгжүүлэх үндэсний хэрэгцээ, дэд бүтцийн оновчтой сүлжээг орчин үеийн аж 

ахуй-соѐлын ололтыг бүтээлчээр хөгжүүлэн нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх, дэлхийн 

нийтлэг хандлагатай нийцүүлэн хамтад нь цогцолбороор шийдвэрлэхэд чиглэсэн 

байна. 

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд улсын 

хэмжээнд, эдийн засгийн бүс, бүс нутгийн хөгжлийн харьцангуй бие даасан тогтолцоог 

бүрдүүлэх, төрөөс нэгдсэн болон нутаг дэвсгэрээр ялгавартай бодлогоор дэмжих, 

алслагдсан, говийн түүнчлэн сул хөгжилтэй бүс нутгийн аж ахуйн бие даасан байдал, 

үндэсний эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангахад гол нөлөөтэй, хөгжлийн 

ирээдүй сайтай бүс нутгийг тодорхойлон, орон нутгийн эдийн засгийн аж байдлын 

ялгааг жигдрүүлэх асуудлыг тухайн бүсийн хүрээнд шийдвэрлэх дотоод, гадаад зах 

зээлийн болон төрийн зохицуулалтын боломж, байгалийн нөөц, баялгийг хамгаалах, 

шаардлагад зохицсон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зохистой бүтэц бүхий дотоод, 

гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвартай нэг буюу хэд хэдэн бүтээгдэхүүнээр төрөлжсөн, 

бүс нутгийн аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг баримжаалсан эдийн засгийн өсөлтийг 

хангах арга хэмжээг дэвшүүлэн тавьсан болно. 

Эдийн засгийн бүсүүдийн байгалийн нөөц, хүний оюуны чадавхийг харгалзан бүс 

бүрийн чиглэлийг тогтоосон байна. Тухайбал  

Баруун бүсэд: бэлчээрийн мал аж ахуй, усалгаатай тариалан, жижиг, дунд 

боловсруулах үйлдвэрийг;  

Хангайн бүсэд: бэлчээрийн мал аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, 

амралт, сувилал, жижиг дунд үйлдвэр, уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр; 

мод боловсруулах үйлдвэрийг;  
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Төвийн бүсэд: бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, уул 

уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр, жижиг, дунд үйлдвэр, аялал жуулчлал, 

амралт сувиллын үйлчилгээ, оюуны багтаамж ихтэй бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээг;  

Зүүн бүсэд: уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр, эрчимжсэн газар 

тариалан, мал аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэр, аялал жуулчлалыг;  

Улаанбаатарын бүсэд: оюуны багтаамж ихтэй бүх төрлийн үйлдвэр, 

үйлчилгээ, олон улсын банк санхүүгийн сүлжээг тус тус тэргүүлэх чиглэл болгон 

хөгжүүлнэ. 

Бүс нутгийн хөгжлийг тэнцвэржүүлэх үүднээс тухайн бүсийнхээ байгалийн 

баялгийн нөөцийг ашигласны эцсийн үр өгөөжийг адил тэнцүү хүртэх, байгаль орчныг 

хамгаалах нийтлэг асуудлыг орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн 

хамтын хүчээр шийдвэрлэж экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангах нөхцөлийг 

бүрдүүлэхэд дараах үндсэн зорилтыг байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд тавьсан 

байна. Үүнд:  

 Нийгмийн хөгжлийг байгаль орчны даац чадавхтай тэнцэлтэй уялдуулахад чухал ач 

холбогдол бүхий бүсийн болон бүс нутгийн төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх;  

 Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, байгалийн гамшгийн болзошгүй аюулаас 

урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн үр дагаврыг арилгахтай холбогдсон хяналт, 

мэдээлэл, тусламжийн бүс нутгийн сүлжээ бүрдүүлэх;  

 Байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх, хүн амын амьдрах орчны аюулгүй байдлыг 

хангахтай холбогдсон аймаг, сум дундын ач холбогдол бүхий нийтлэг арга хэмжээг 

санхүүжүүлэх нэмэлт эх үүсвэрийг бий болгох асуудлыг судлан шийдвэрлэх;  

 Бүс нутгийн байгалийн баялгийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, нөхөн сэргээх, 

амьдрах орчинд хал багатай дэвшилтэт арга технологи-нэвтрүүлэх, шилжүүлэх үйл 

ажиллагааг дэмжин урамшуулах;  

 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг бүс нутаг, хот, тосгоны хөгжлийн 

чиг хандлагатай уялдуулан боловсронгуй болгох;  

 Бүсийн хүрээнд байгалийн баялгийн нөөц ашигласны эцсийн үр өгөөжийг бүс нутаг 

бүрийн байгалийн нөөцийн хүрэлцээ, газрын үржил шим, зах зээлийн байрлалаас 



9 
 

хамааралгүйгээр тухайн бүсийн аймаг, сумд адил тэнцүү хүртэх орлого 

хуваарилалтын зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх;  

 Бүс нутгийн хөгжлийн асуудлыг байгаль орчны даац, нөөц баялгийн экологи-эдийн 

засгийн үнэлгээ, төлбөр, тооцооны үндсэн дээр шийдвэрлэх чадвар бүхий бүсийн 

байгаль орчны төлөвлөлт, удирдлагын бие даасан тогтолцоог бүрдүүлэх;  

 Бүсийн хүрээнд тодорхой газар нутгийг гадаадын сонирхогч улс орон, гадаадын 

хөрөнгө оруулагчдад гэрээний үндсэн дээр урт хугацаагар түрээслэн ашиглуулж 

байгаль орчин, хөгжлийн асуудлыг иж бүрэн шийдвэрлэх нөхцөлийг хангах; 

Мөн Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын үзэл санааг хэрэгжүүлэх чиглэл болон 

Байгаль орчныг хамгаалах зорилтын хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 

онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 

бодлогын чиглэлээр тавьсан зорилтоо Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030 болон байгаль хамгаалах талаар хэрэгжүүлж буй бусад хөтөлбөр 

болон олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдэд үндэслэн “Байгалийн унаган төрх, 

экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, 

байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, хомсдлоос сэргийлэх, зохистой ашиглах, 

нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгаль орчинд нийцтэй, хүртээмжтэй 

эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс болгоно” гэж 

тодорхойлсон байна. 

Эдгээр зорилт нь Байгаль тэнцвэрт байдлыг хадгалах, эдийн засгийн тогтвортой 

хөгжлийг тогтвортой хөгжилт хүрэх зорилтыг манай улсын төр засгаас хэрэгжүүлж 

байгаа бодлогын арга хэмжээ гэж үзэж байна. 
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1.3. Судалгааны ажлыг гүйцэтгэх нарийвчилсан төлөвлөгөө 

 Байгаль газарзүй, геоэкологийн орчны судалгаа хийх зөвлөхийн ажлын төлөвлөгөө 
№ Хүрээ Хийгдэх ажлын нэр 8-р сар 9-р сар 10-р сар 

1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 

1 Байгалийн газарзүй, 
геоэкологийн орчны хүрээнд 
одоо мөрдөгдөж байгаа 
хууль, бодлогын баримт 
бичгүүдийн хэрэгжилт, 
уялдаж буй байдалд дүн 
шинжилгээ хийх, санал 
дүгнэлт зөвлөмж 

Байгаль орчны салбарын байгаль газар зүй, 
геоэкологи орчны хүрээнд хэрэгжиж байгаа 13 
хууль, хөтөлбөр 4 
Бодлого 4 баримт бичгийн хэрэгжилт, уялдаж буй 
байдал дүн шинжилгээ хийх  

         

Эхлэлтийн тайлан          

2 Салбарын нөхцөл байдлын 
дүн шинжилгээний тайлан 

Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийхдээ 
байгалийн газарзүй, геоэкологийн орчин 
нөхцөлийн хүрээнд тулгамдаж байгаа асуудал, 
хүндрэл, бэрхшээлийг мэдээлэл, нотолгоо, 
үндэслэлд суурилан, судалж тодорхойлно.  

         

Монгол орны газарзүйн нөхцөл нөөцийн бүс 
бүслүүрийн ялгааг судалж түүнд сүүлийн 10 
жилд гарсан өөрчлөлтийг гаргана. 

         

Геологийн тогтоц, ашигт малтмал, уур амьсгалын 
өөрчлөлт, газрын гүний болон гадаргын усны 
нөөц, газрын хөрс, ургамалжилт, амьтны аймаг, 
шилжилт хөдөлгөөний өнөөгийн байдал, хэтийн 
төлөв хандлагыг тодорхойлсон байна. 

         

Экосистемийн үндсэн хэв шинж, экосистемийн 
доройтол, физик газарзүйн мужлалт, байгалийн 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хохирлыг 
бууруулах, усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, 
газрын нөөц ашиглалт, хамгаалалт, биологийн 
төрөл зүйлийн хамгаалалт, тусгай хамгаалалттай 
газар нутаг, байгаль орчны стратегийн 
үнэлгээний өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, 
хандлагыг тодорхойлсон байна. 

         

Монгол орны байгаль цаг уурын цаашдын 
өөрчлөлт, хандлагын зураглалыг/2020, 2025, 
2030 он/ боловсруулж, бүсчилсэн хөгжил, хот 
байгуулалтад нөлөөлөх байдлыг урьдчилсан 
таамаглалыг гаргасан байна. 
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Уур амьсгал, хөрс, ус, ургамал, ан амьтан, 
биологийн төрөл зүйл, байгаль орчны стратегийн 
үнэлгээ, ногоон эдийн засаг, худалдааны талаар 
судлан нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийсэн 
байна. 

         

Дунд хугацааны тайлан          

3 Салбарын хөгжлийн 
бодлогын нөлөөллийн 
урьдчилсан үнэлгээний 
тайлан. 
 

Салбарын хөгжлийн бодлогын хүрээнд урт, дунд 
хугацаанд тулгамдаж байгаа зайлшгүй 
шийдвэрлэх шаардлагатай арга хэмжээтэй 
холбоотой асуудлын эдийн засаг, нийгэм, 
байгаль орчин болон санхүүгийн салбарт үзүүлэх 
эерэг болон сөрөг нөлөөллийн үнэлгээг 
боловсруулна. Үнэлгээн дээр үндэслэн, бодлого, 
төлөвлөлтийн боломжит хувилбаруудыг тогтоож, 
оновчтой гэж үзсэн хувилбаруудыг санал 
болгоно. Бодлого, төлөвлөлтийн хувилбарууд 
дээр үндэслэн Монгол Улсын “Бүсчилсэн 
хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Эдийн засгийг 
бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах” 
бодлогод тусгах байгалийн газарзүй, 
геоэкологийн орчны асуудлыг зорилго, зорилт, 
арга хэмжээний хамт тодорхойлно. 

         

Байгалийн газарзүй, экологийн бүс бүслүүрийн 
ялгаа түүний өөрчлөлт нь Монгол Улсын бүс 
нутаг, хот суурин, бүсчилсэн хөгжилд нөлөөлж 
байгаа үр дагавар, шалтгааныг тодорхойлж 
нөлөөллийн үнэлгээ өгсөн байна. 

         

4 Хөгжил, байршлын зураг Монгол орны байгаль, газарзүйн зураг          

Монгол орны байгалийн нөөцийн зураг          

Монгол орны экологийн доройтлын зураг          

Эцсийн тайлан          
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ХОЁР. АРГА ЗҮЙ, АРГАЧЛАЛ  

2.1. Олон улсын чиг хандлага  

Улс орнуудын тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглүүлэн дэлхий нийтийн эдийн 

засгийг үр бүтээлтэй, шударга байхаар хөгжүүлэхэд дэлхийн улс үндэстнүүдийн 

хамтын ажиллагаа маш чухал болно. Аливаа улс орны хөгжлийг дэмжих нэг арга зам 

бол орон нутгийн тодорхой хэсэг бүлэг хүмүү, эмэгтэйчүүдэд ноогдох үүрэг 

хариуцлагыг нэмэгдүүлж нөөцийг дээшлүүлэх явдал юм. Олон нийтийн байгууллага, 

эмэгтэйчүүд, тодорхой хэсэг бүлгүүд, засгийн газрын бус байгууллагууд нь өөрчлөлт 

шинэчлэлт орон нутгийн түвшинд явуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд голлох 

үүрэгтэй байдаг. Тэдгээр нь ч тогтвортой хөгжлийг дэмжих чадвартайгаа харуулсан 

байна. 

 Бид байгаль орчноо хайрласан, хүний бүх талын эрхийг хүндэтгэсэн, эдийн 

засгийн шударга байдал болон энхийн соѐлыг эрхэмлэн хүндэтгэсэн, эдийн засгийн 

шударга байдал болон энхийн соѐлыг эрхэмлэн дээдэлсэн, дэлхий ертөнцийн 

тогтвортой нийгмийг бий болгохын төлөө хамтран нэгдэх ѐстой. 

 Хөгжил дэвшлийн үр өгөөж жигд биш хуваарилагдаж, баян ядуугийн ялгаа 

ихэсч байна. Тэгш бус байдал, ядуурал харанхуй бүдүүлэг байдал, хүчирхийлэл 

мөргөлдөөн түгэн дэлгэрч, зовлон зүдгүүрийн эхийг тавьж байна. Хүн амын 

урьдчиалан тооцоолоогүй өсөлт нь экологийн болон нийгмийн тогтолцоог хэт 

доройтуулж байна.  

 Эх дэлхийгээ, бие биеээ хайрлан халамжлах, дэлхий нийтийн түншлэлийг бий 

болгох, эсвэл өөрсдийгөө болон амьдралынхаа олон төрөл зүйлсийг мөхөлд хүргэж 

эрсдэлд орох ийм хоѐр замын аль нэгийг сонгох л үлдээд байна. Бид өөрсдийн 

үнэлэмж, зохион байгуулалт, амьдрах арга ухаанаа үндсээр нь өөрчлөх 

шаардлагатай болж байна.  

Зарим орны байгаль орчны асуудал, хөгжлийн бодлого хооронд хэрхэн уялдуулдаг 

талаар хэрхэн уялдуулж байгаа туршлага, хандалгын талаар  

1. Үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулж 20 жилийн хугацаатай цогц 

төлөвлөгөөг баталдаг. Төлөвлөгөөг батлагдсанаас хойш, жил бүр тухайн 

жилийн үр дүн, алдаа оноогоо хянан шинжилж, төлөвлөгөөгөө улам 
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боловсронгуй болгон шинэчилдэг дүрэмтэй тул уг төлөвлөгөө бодит байдалд 

хэрэгжих боломжтой бодлого болж чаддаг. 

Энэхүү үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөө батлагдсаны дараа их сургууль, эрдэм 

шинжилгээний байгууллага оролцсон судалгааны баг 20 жилийн хөгжлийн 

төлөвлөгөөний талаар судалгаа авч, засгийн газар, яамд, бүс нутгийн удирдлагууд 

болон иргэдийн дунд өргөн хүрээний хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааг зохион 

байгуулдаг байна. Хөгжлийн бодлого боловсруулахад бодлогын анализ хийдэг 

мэргэжлийн судалгааны байгууллага маш чухал үүрэгтэй байдаг. 

Үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа холбогдох бүх байгууллагуудыг 

нарийн шат дамжлагтайгаар оролцуулан, улс төрийн нам, эвслүүдийн саналыг 

тусган, хариуцсан яам нэгтгэж эрх бүхий төрийн дээд байгууллагаар 

батлуулагдсанаар хүчин төгөлдөр болно. 

Эдийн засгийн хөгжилийн бодлого түүний хэрэгжүүлэхэд “Хүний хөгжил” шийдвэрлэх 

үүрэгтэй бөгөөд улс орныг тогтвортой хөгжлийн замруу чиглүүлэх үүрэгтэй. “Элит 

бүлэг”-ийг бий болгоход оршиж байсан. Дотоодын их сургуульд ямар нэгэн улс төрийн 

хяналт, хязгаарлалт байхгүйгээр тодорхой тооны хүмүүсийг өндөр хөгжилтэй оронд 

бэлтгэж улсын эдийн засгийг хөгжүүлэхэд ашигладаг байна. Хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийг улс төрийн намуудын нийтлэг зорилгод үйлчилдэг байхаар 

тодорхойлох, эргээд энэхүү төлөвлөлтийг аль нам нь ч тууштай хэрэгжүүлдэг байхад 

үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг учраас хөгжлийн бодлогын талаар улс төрийн нэгдмэл 

ойлголцолд хүрэх нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн эхний бөгөөд шийдвэрлэх 

алхам болдог.бодлогын залгамж халааг хадгалахын тулд улс төрийн намуудад 

болоод гүйцэтгэх засаглалд ажиллах боловсон хүчнийг илүү чадваржуулах 

шаардлага тулгарах болно. 

2. Байгаль хамгаалал уул уурхайн хөгжлийг хэрхэн тэнцвэртэй хослуулах 

чиглэлээр боловсруулсан аргачлал бөгөөд бид одоогоор дүйцүүлэн хамгаалах 

гэж нэрлээд байгаа энэ арга нь уул уурхайн сөрөг нөлөөллөөс ан амьтан, ус 

ургамлаа хамгаалах 3 үе шатнаас бүрддэг байгаль хамгаалах цогц аргачлалын 

нэг шат нь юм. Товчхоноор бол уул уурхайн нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, 

нөхөн буюу дүйцүүлэн хамгаалах гэж томьѐолж болно. Экологийн хувьд үнэ 

цэнтэй чухал газруудад ашигт малтмалын зөвшөөрөл олгохоос аль болох 
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зайлсхийх нь эхний шат бөгөөд Монгол улсын эрх ашиг, экологийн аюулгүй 

байдлын үүднээс хамгаалж авч үлдэх бодлогыг хангалттай биш ч баримтлаад 

явж байна. Байгаль хамгааллын асуудалтай хослуулан төлөвлөх цогц аргыг 

экологийн бүсийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байж бид тухайн газар нутаг, 

экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалах боломжтой. Монгол орны хялганат 

хээрт бэлчээрийн маш их ач холбогдолтой олон төрлийн үетэн, өвс ургамалтай 

хээрийн экологийн бүс нутгийг судалсан юм. Ижил янзын амьтан ургамалтай, 

газарзүй, байгаль, цаг уурын нөхцөлөөр ойролцоо том хэмжээний газар нутгийг 

эко бүс нутаг гэдэг.Энэ газар нутагт л гэхэд байгаль хамгаалал 30 хувиас 

доогуур байна. Шинжлэх ухааны онолоор амьдрах орчны 30 хүртэл хувийг 

хамгаалж байж тэр зүйл оршин тогтнох боломжтой гэж үздэг. Энэ аргын 

дараагийн үе шат нь нөлөөлөлд өртсөн тухайн газартай экологийн хувьд төстэй 

нөхцөлд байгаа өөр газрыг нөхөн хамгаалах явдал юм.  

Улс орны хөгжлийн шаардлагаар ирж байгаль орчинд халтай технологийг 

хэрэгжүүлэхэд үргэлж бууж өгч болохгүй. Харин ухрахгүй зохицуулалтыг хаана, ямар 

газарт хэзээ вэ гэдгийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоох шаардлагатай. Ингэж 

чадвал эдийн засгийн хөгжил, байгаль хамгаалал хоѐрын тэнцвэр хадгалагдана.  

2.2. Судалгааны арга зүй, аргачлал  

Уг судалгааны ажлын аргазүйг боловсруулахдаа “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 

боловсруулах нийтлэг журам” болон “Бодлогын судалгааны аргазүйн зарчмууд”-ыг 

баримтлан боловсрууллаа.  

Бэлтгэл үе шат - судалгааны обьектын байдлыг судлаж, судалгааны зохион 

байгуулалт- аргазүйн бэлтгэлийг хангана.  

Судалгааны төлөвлөгөө – судлагдах сэдвээр оршил, бүлэг, зүйл тус бүрт нь нэр өгч, 

агуулгыг тодорхойлно. Товч төлөвлөгөөний үндсэн дээр дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг 

зохиохын өмнө судалгааны обьектоо сонгож, холбогдох онолын ба аргзүйн бүтээл, 

материалтай танилцсан байна. Өөрөөр хэлбэл судалгааны ажлын бааз болох салбар, 

аж ахуйн нэгжээ сонгож, судалгааны мэдээлэл бүрдүүлэх эс үүсвэр, албан 

томилолтоо тодорхойлно. 
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Судалгааны арга зүй - сонгосон сэдвээр судалгааны ажлыг гүйцэтгэх арга барил, 

аргачлалаа тодорхойлно. Товч төлөвлөгөөний үндсэн дээр дэлгэрэнгүй нарийвчилсан 

төлөвлөгөөг зохионо.  

Бэлтгэл үе шатанд судалгааг гүйцэтгэхэд зайлшгүй нөхцлийг бүрдүүлэх ажил 

хийгдэнэ.  

Судалгааны үе шат нь сонгосон сэдвээрээ судалгаа, боловсруулалт хийх үе шат 

Нэвтрүүлэлтийн үе шат сонгосон сэдвээр явагдсан эрдэм шинжилгээний 

судалгааны үр дүнгийн мэдээлэл олж цуглуулах, нэгдтгэх үйл ажиллагаа явагдана. 

Судалгаа нь бодлого судлалын аргазүйн зарчмыг баримталж, байгаль орчны нөхцөл 

нөөцийн судалгааны үр дүн тэдгээрийн өөрчлөлтийг хомсдлыг үр нөлөөг тархалтын 

төлөвийг тодорхойлно. 

Орон зайн болон зураглалын аргазүй:  

Монгол орны эдийн засгийн бүсүүдийн байгаль орчны нөхцөл байдлын 

үнэлгээний явцад байгаль газарзүйн үндсэн хэв шинжийн болон геоэкологи орчны 

газар, ус, ойн ашиглалтын зураг, экологийн өрчлөлтийн байршлын зураг 

боловсрлуулж тэдгээрийг газарзүйн мэдээлэлийн системийн программ (АгсGIS10.2), 

ашиглан гаргаж, гарсан үр дүнг орон зайн болон цаг хугацааны хувьд харьцуулалт 

хийж зураг боловсруулна.  

Судалгааны баримтлах ерөнхий арга зүй 

 

Бодлогын судалгаа нь “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг 

журам”-ын дөрөвд заасан “нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ”-г, бодлогын шинжилгээ нь 

журмын тавд заасан “нөлөөллийн урдчилсан үнэлгээ”-г хийхэд тус тус чиглэгдэнэ.  

Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ гэж асуудлын шалтгаан, үр нөлөөг тоон болон 

чанарын мэдээлэлд үндэслэн хамрах хүрээний хамт тодорхойлсон бодлогын 

хувилбар боловсруулахад ашиглах судалгааг хэлнэ.  

 Төсөл боловсруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах төлөвлөгөөнд дараах арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаа болон хариуцан гүйцэтгэх, оролцох талын нэрийн хамт 

тусгана: 

- Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх; 
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- Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд үндэслэн хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн 

зорилго, зорилтыг тодорхойлох; 

- Хөгжлийн бодлогын хувилбаруудад нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ хийх; 

- Төслийг эцэслэн боловсруулж, тайлан бичиж, тоон болон зурган мэдээллийн 

бүрдэл бусад холбогдох хавсралтын гаргаж захилагч байгууллагад хүлээлгэн 

өгнө. 

Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх 

Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ нь тухайн асуудлаар хөгжлийн бодлогын баримт 

бичиг боловсруулах үндэслэл, шаардлагыг гаргасан тулгамдсан асуудлыг мэдэрч 

тодорхойлсон баримт бичиг байна. 

Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийхдээ тухайн бодлогын баримт бичигт тусган 

шийдвэрлэх эдийн засаг, нийгэм, эсхүл тодорхой зорилтот бүлэгт урт, дунд хугацаанд 

тулгамдаж байгаа зайлшгүй шийдвэрлэх хүндрэл, бэрхшээлийг судалж тодорхойлно. 

Энэхүү судалгаанд өмнө нь уг асуудлаар хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилтийн 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, статистик судалгаа зэргийг ашиглана. 

Төслийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх болон төслийг боловсруулах явцад 

тухайн асуудалтай холбоотой мэдээллийг бусад хүчин төгөлдөр бодлогын баримт 

бичиг, судалгаа, мэдээллээс иш татсан тохиолдолд бодлогын баримт бичиг болон 

судалгаа, мэдээллийн эх сурвалжийн эхийг заана. 

Бодлогын судалгааны аргазүй. 

 

Судалгааг хоорондоо харилцан уялдаатай бодлогын судалгаа, бодлогын 

шинэжилгээ гэсэн хоѐр үе шатаар боловсруулна. Үүнд:  

- Бодлогын судалгаа нь (бодит байдлын судалгаа) тус салбарын бодлогын 

хэрэгжилтийн үйл явцад үүссэн, шийдэх шаардлагатай асуудлыг тодорхойлж, 

санал, дүгнэлт зөвлөмж гаргах; 

- Бодлогын шинжилгээ нь бодлогын судалгааны үр дүнд үндэслэн, бодлогын 

боломжит хувилбаруудын тогтоож, тэдгээрийн үр ашиг, хэтийн нөлөөллийг 

тооцоолон, оновчтой гэж үзсэн хувилбаруудыг санал болгох 

Судалгаа боловсруулах арга зүй, аргачлалыг судалгааны зорилго, хамрах хүрээг 

харгалзан судлаач өөрөө сонгон авна.  
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- Судалгаанд эдийн засаг, нийгэм, байгалийн газар зүй, геоэкологийн төлөв байдал, 

өөрчлөлтийн талаар өөрийн оронд хийгдэж ирсэн онолын судалгааны үр дүн, 

туршлагыг ашиглах болно.  

- Тодорхой аймаг, бүс нутагт түлхүүр судалгаа хийж, богино хугацаанд зорилтод 

бүлгийн дунд санал асуулга явуулах маягтуудыг боловсруулж жишиг загвар 

болгон ашиглаж болно.  

- Байгалийн газарзүй, геоэкологийн орчны судалгаанд шаардлагатай зурган 

мэдээлллийг тоон хэлбэрт шилжүүлэхэд ARGIS программ ашиглана.  

- Эдгээрийн үр дүнг нэгдтгэн тайлан бичнэ.  

ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ ҮНЭЛЭН ШИНЖЛЭХҮЙ 

Ерөнхий мэдээлэл 

 

Энэ хэсэгт Монгол улсын эсвэл тухайн бүс нутгийн юм уу аймаг, нийслэл, сум, 

дүүргийн (цаашид “тухайн эдийн засаг” гэнэ) товч танилцуулга орно. Үүнд: 

 Газарзүйн байршил  

 Газар нутгийн хэмжээ 

 Байгалийн бүс, бүслүүр 

 Гео-экологийн нөхцөл байдал  

 Байгаль орчны төлөв байдал  

Харьцуулалтын арга 

Харьцуулалт нь судлах зүйл, юмс үзэгдлийн адил, ялгаатай талыг бодит байдлаар 

тогтоож өгнө. Харьцуулалтын үр дүнд хоѐр буюу хэд хэдэн обьектийн нийтлэг зүйлийг 

тогтоохын зэрэгцээ юмс үзэгдэлд давтагдаж байгаа ерөнхий зүйлийг танин мэдэх 

бололцоотой болно.  

Харьцуулалтын ашигтай болгох хоѐр хүндсэн шаардлагыг хангах ѐстой. Нэгдүгээрт, 

тодорхой бодит нийтлэг шинжтэй явагддаг үзэгдлүүдийг өөр хооронд нь харьцуулах, 

хоѐрдугаарт, объектыг танин мэдэхийн тулд тэдгээрийг хамгийн тогтвортой шинжээр 

нь харьцуулалт хийгдэнэ.  

SWOT шинжилгээний арга 

Монгол орны эдийн засгийн бүсүүдийн хөгжлийн төлөвлөлтийн процессыг дараах 

үндсэн 4 хэсэгт хувааж авч үзэж болно. Үүнд: 
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Монгол орны эдийн засгийн бүсүүдийн хөгжил одоо хаана байгаа буюу өнөөгийн 

нөхцөл байдлын шинжилгээ 

Монгол орны эдийн засгийн бүсүүд хөгжлийн хувьд хаана хүрэх гэж байгаа буюу 

хөгжлийн зорилго зорилтуудын томьѐолол 

Тодорхойлсон хөгжлийн зорилго, зорилтуудад хүрэх арга замууд байгааг тодорхойлох 

буюу хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн болон нөөцийн үнэлгээ 

Зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг хэрхэн үнэлж дүгнэх буюу явцын болон эцсийн 

үнэлэлт дүгнэлт, шалгуур үзүүлэлтүүдийн жагсаалт 

Монгол орны эдийн засгийн бүсүүдийн хөгжлийн байгаа түвшин, байдлыг хэрхэн 

дүгнэн шинжлэх, уг дүн шинжилгээ нь ямар бүтэц зохион байгуулалттай байдаг, ямар 

үзүүлэлтүүдийг үндэс болгодгийг авч үзсэн. Хөгжлийн төлөвлөлтийн дараагийн шат 

болох хөгжлийн зорилго зорилтуудыг томъѐолохдоо дараах урдчилсан шинжилгээг 

хийнэ.  

SWOT буюу Strengths (Давуу талууд), Weaknesses (Сул талууд), Opportunities 

(Боломжууд), Threats (Аюул эрсдэлүүд), нь стратегийн төлөвлөлтөнд, стратегийн 

зорилго зорилтуудыг томъѐолоход хамгийн өргөн ашиглагддаг аргуудын нэг юм.  

Хөгжлийн зорилго зорилтуудыг тодорхойлохоос өмнө хөгжлийн стратегийн 

хувилбаруудыг боловсруулан гаргах ѐстой. Тэдгээр стратегийн хувилрбаруудыг 

боловсруулахад дараах шинжилгээг хийдэг. Үүнд:  

Монгол орны эдийн засгийн бүс нутгийн дотоод давуу талууд (S) 

Монгол орны эдийн засгийн бүс нутгийн дотоод сул талууд (W) 

Монгол орны эдийн засгийн бүс нутгийн гадаад орчны боломжууд (O) 

Монгол орны эдийн засгийн бүс нутгийн гадаад орчны аюул эрсдэл (T) 

1. Дотоод давуу талуудыг тодорхойлох 

SWOT шинжилгээний эхний алхам нь эдийн засгийн бүсийн дотоод давуу талуудыг 

тодорхойлох явдал юм.  

2 Дотоод сул талуудыг тодорхойлох 

SWOT шинжилгээний дараагийн алхам нь эдийн засгийн бүсийн сул талуудыг 

тодорхойлох явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, хөгжлийн ямар суурь нөхцөлүүд, жишээ нь, чадавх, 

нөөц (хүний нөөц юмуу санхүүгийн нөөц) дутагдалтай байгаа вэ гэдгээ тодорхойлно гэсэн үг юм. 

Дараах асуултуудад хариулт өгч дотоод сул талуудаа тодорхойлно. 
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3 Гадаад орчны боломжуудыг тодорхойлох 

Тухайн эдийн засгийн бүсийн дотоод давуу болон сул талуудыг тодорхойлж дотоод нөөц 

боломж, чадавхаа болон дутагдлаа тодорхойлсны дараа SWOT шинжилгээний гурав дахь 

алхам буюу эдийн засгийн бүсийн гадаад орчны зүгээс бий болж буй өсөлт, хөгжлийн 

боломжуудыг тодорхойлох явдал юм. Гадаад орчны боломжууд нь эдийн засгийн бүсээс 

өөрөөс нь үл хамааран бий болох давуу тал гэж ойлгож болно.  

4 Гадаад орчны аюул эрсдэлийг тодорхойлох 

SWOT шинжилгээний сүүлчийн буюу дөрөв дэх алхам эдийн засгийн бүсийн гадаад 

орчноос үзүүлж буй аюул, эрсдэлийг тодорхойлох явдал юм. Гадаад орчны аюул, эрсдэл 

гэдэг нь тухайн эдийн засгийн бүсээс үл хамааран өөрчлөгдөх юмуу гэнэт бий болж 

болзошгүй эдийн засгийн бүс нутагт шууд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн нэгдэл юм.  

ГУРАВ. БОДЛОГЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ  

3.1. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, журам, тогтоол, эрх зүйн акт болон 

бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, хоорондын уялдаанд өгөх үнэлгээ 

Байгаль орчны салбарт хууль, дүрмийн хэрэгжилт, тэдгээрийн уялдаа холбооны 

талаар анхлан хийгдэж байгаа ажил гэж үзэж болох тул бүгдийг нэг дор хамруулах 

болон үнэлэлт дүгнэлтийг иж бүрэн хийсэн гэхэд учир дутагдалтай. Иймд Байгаль 

орчны тухай хуулийн баримт бичиг болон Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалтай 

хэрхэн уялдаж байгааг төрийн хууль тогтоомжийн хүрээний асуудлыг хэрэгжилтийн 

хандлагаар хязгаарласан болно.  

3.2. Монголын Байгаль орчны бодлого, зорилт түүний хэрэгжилтийн өнөөгийн 

байдал 

Монголын тэгш өндөрлөгийн газарзүй, эрс тэс уур амьсгал нь чухамдаа түүнд 

зохицсон байгалийн нөөцийг ашиглан, хамгаалах арга хэлбэрийг сонгон хэрэгжүүлэх 

нөхцөлийг шаарддаг онцлогтой бөгөөд олон зууны тэртээгээс нүүдлийн мал аж ахуйг 

эрхлэж ирсэн амьдралын хэв маяг нь газар нутгийн онцлог тохирсон байгалийн 

унаган төрхийг хадгалж үлдэх үндсэн хүчин зүйл болсон юм.  

Тогтвортой хөгжил нь байгалийн зүй тогтлыг танин мэдсэний үндсэн дээр 

нийгэм нь байгаль орчиндоо зохицон хөгжих зорилт бөгөөд энэ нь эрх зүйн утга нь 

хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг зүй зохистой ашиглахтай 

холбоотой үүссэн нийгмийн тодорхой төрлийн харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн хэм 
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хэмжээний нийлбэр юм. Байгаль орчны эрх зүйн зохицуулалт нь байгаль орчныг 

хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг ашиглан хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 

эрхийг баталгаажуулж, төрөөс эрх зүйн хэм хэмжээг ашиглан байгаль орчны 

харилцаанд оролцогчдын зан үйлд тодорхой шаардлагыг хэрэгжүүлж байгаа арга 

хэрэгсэл юм.  

Байгаль орчны хууль эрх зүйн хэм хэмжээг салбарын шинжтэй /газар, газрын 

хэвлий, ус, агаар г.м/, салбар хоорондын шинжтэй /бусад салбарын байгаль 

орчинтой холбоотой/, иж бүрдэл шинжтэй /нийгэм-эдийн засгийн бүхий л хүрээг 

хамарсан/ гэж 3 үндсэн хэсэгт хувааж үздэг бөгөөд байгаль орчны бодлогын баримт 

бичгийг энэ хүрээнд боловсуулан батлан хэрэгжүүлж байна.  

Сүүлийн жилүүдэд монголчууд чөлөөт зах зээлийн эдийн засгийг тогтолцоонд 

шилжин өнөөгийн нөхцөлд байгаль орчноо хамгаалах, нөөц баялагийг зөв зохистой 

ашиглан хамгаалахад өмнө ашиглаж ирсэн арга зам, уламжлалт зан үйлээр 

хамгаалах боломж нэн хязгаарлагдсан төдийгүй боломж боллоо. Иймд Монгол 

төрийн байгаль орчны бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулахад байгаль орчны 

хамгаалах түүний байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд үзүүлж болзошгүй сөрөг 

нөлөөлөлийг бууруулах бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн тулгамдсан сорилтын нэг бол байгалийн 

нөөцийг ариг гамтай ашиглах явдал юм.  

2012 онд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын “Байгаль орчин ба тогтвортой 

хөгжил” бага хурлаас байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл, нийгмийн хандлага, ѐс зүйг 

төлөвшүүлж тогтвортой хөгжлийн зорилтод хүрэх арга зам нь ногоон эдийн засгийн 

хөгжил гэж тодорхойлсон билээ. 2015 онд НҮБ-ын дээд чуулганаар хүн төрөлхтний 

хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд дараагийн 15 жилд хүрэх 

тогтвортой хөгжлийн 17 үндсэн зорилтыг соѐрхон баталсан. Монгол Улсын Их Хурал 

2014 онд баталсан Ногоон хөгжлийн бодлого, 2016 онд баталсан Монгол Улсын 

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 зэрэг хөгжлийн хөтөлбөрүүд нь эдийн 

засгийн өсөлтийг байгальд ээлтэй байдлаар хангах, байгалиа шүтэн амьдардаг 

уламжлалт хандлагыг сэргээх, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай хөгжлийг цогцлоох 

зэрэг стратегийн зорилтуудыг тодорхойлсон билээ. 
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Эдгээр зорилго, зорилтод хүрэхэд байгаль орчны төлөв байдал, түүнд гарч буй 

өөрчлөлтийн үйл явцын талаарх шинжлэх ухааны мэдээлэл, тоо, баримтад 

үндэслэсэн бодлого, арга хэмжээг авах шаардлагатай байдаг. Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яамнаас хоѐр жил тутамд боловсруулан гаргадаг “Байгаль орчны төлөв 

байдлын тайлан” нь төрөөс байгаль орчны болон эдийн засаг, нийгмийн бодлого 

тодорхойлоход шаардлагатай байгаль экологийн талаарх шинжлэх ухааны мэдээлэл, 

сүүлийн үеийн судалгааны үр дүн, бодит тоо, баримтаар байгаль орчны сүүлийн 30 

жилийн байгаль орчны төлөв байдлын өөрчлөлтийн талаар хийгдсэн судалгаа 

шинжилгээний мэдээ, баримтыг нэгтгэн дүгнэж хэвлэн гаргасан байна. 

Монгол улсын байгаль орчны бодлогод баримталж ирсэн цаашид ч баримтлах 

байгаль орчны менежментийн шинэ хэлбэр болох тогтвортой үйлдвэрлэл, 

хэрэглээний зарчмыг хэрэгжүүлэх, ой, ус, болон байгалийн нөөцийн экосистемийн 

үйлчилгээний үнэлэмжийг дээшлүүлж байгаль хамгаалал-тогтвортой хөгжлийг хангах 

бие даасан санхүү, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэртэй болох ѐстой. Уул уурхан салбар 

нь улс орны хөгжлийн тулгуур болох нь нэгэнт ойлгомжтой болсон өнөөгийн нөхцөлд 

нөхөн сэргээлтийн дүйцүүлэн хамгаалах арга хэлбэрийг нэвтрүүлэх нь байгаль орчны 

бодлогын нэг томоохон хэрэгжилт юм.  

№ Хууль № Хөтөлбөр  № Бодлого  

1 Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн тухай хууль /1994 он/ 

1 Монгол улсын тусгай 
хамгаалалттай газрын 
үндэсний хөтөлбөр 
/1998 он/ 

1 Төрөөс экологийн 
талаар баримтлах 
бодлого /1997 он/ 

2 Байгаль орчныг хамгаалах тухай 
хууль /1995 он/ 

2 Цөлжилттэй тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр 
/2010 он/ 

2 Бүсчилсэн 
хөгжлийн үзэл 
баримтлал/2001/ 

3 БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН ТУХАЙ 

/1995/ 
3 Уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн үндэсний 
хөтөлбөр /2011 он/ 

3 Ногоон хөгжлийн 
бодлого /2014 он/ 

4 Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлэгээний тухай 
хууль /2012 он/ 

4.БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН 
АЮУЛЫГ БУУРУУЛАХ 
ҮНДЭСНИЙ 
ХӨТӨЛБӨРиййг 1999 

4 Монгол улсын 
тогтвортой 
хөгжлийн үзэл 
баримтлал-
2030/2016/  

5 Газрын тухай хууль /2002 он/  

6 Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, 
усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн сан 
бүхий газарт ашигт малтмал 
хайх, ашиглахыг хориглох тухай 
хууль /2009 он/ 



22 
 

7 Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс 
сэргийлэх тухай хууль /2012 он/ 

8 Усны тухай хууль /2012 он/ 

9 ОЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /2012/ 

10 Агаарын тухай хууль/2012/ 

11 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ 

АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН 

ТУХАЙ/2012/ 

12 Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага 
зохицуулалтын тухай хууль 
/2003 он/ 

13 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хууль /2006 он 

  

    

 13 4 4 

 

Монгол улсад одоогийн байдлаар 13 хууль, 4 хөтөлбөр, 4 бодлогын баримт 

бичгийг зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
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3.3. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлаж байгаль орчны бодлогын хүрээнд тавьсан зорилтуудын 

хэрэгжилтэд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээ 

 
 

№ 
Бүсчилсэн хөгжлийн 
бодлого, хөтөлбөрийн 
зорилго, зорилт 

Байгаль орчны бодлогын баримт бичигт (хууль, бодлого, үндэсний хөтөлбөр) 

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан 
асуудал 
 

Хэрэгжилтийн байдал 

Үр дүн, шалтгаан, 
тулгамдсан асуудлын 
талаар зөвлөхийн 
тайлбар 

4.7.3. Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд: 

1 4.7.3.а.Нийгмийн 
хөгжлийг байгаль 
орчны даац чадавхтай 
тэнцэлтэй уялдуулахад 
чухал ач холбогдол 
бүхий бүсийн болон бүс 
нутгийн төсөл арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 
санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх; 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль /1994 он/ 

6. Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн хамгаалалтыг санхүүжүүлэх 

Монгол Улсын хэмжээнд зарим 
тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
хамгаалалтын менежментийг төрийн 
бус байгууллага хариуцан ажиллаж 
байна. Хустайн байгалийн 
цогцолборт газрыг “Хустай 
цогцолборт газар” төв 1994 оноос, 
Их нартын байгалийн нөөц газрыг 
“Аргаль, агнуур судалгааны төв” 
2013 оноос, Хар ямаатын байгалийн 
нөөц газрыг “Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан” 2013 оноос тус тус 
хариуцан үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж байна. “Хустай 
цогцолбор газар” төрийн бус 
байгууллага нь Хустайн БЦГ-ыг 
хамгаалах, тахь нутагшуулах 
чиглэлээр 3,2 тэрбум төгрөг, Хар 
ямаатын БНГ-ыг хамгаалах 
зорилгоор Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сангийн Монгол дахь 
хөтөлбөрийн газар 230 сая төгрөг, 
Их нартын БНГ-ыг хамгаалах 
зорилгоор “Аргаль, агнуур 
судалгааны төв” төрийн бус 

Төрийн зарим чиг 
үүргийг бүхэлд нь буюу 
хэсэгчлэн хувийн 
хэвшил, төрийн бус 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх нь улсын 
төсвийг тодорхой 
хэмжээгээр хэмнэх 
боломж байна. 

6.1.Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийг хамгаалах ажлын төсөв нь 
байгаль орчныг хамгаалах, түүний 
баялгийг нөхөн сэргээх, газрыг засаж 
тохижуулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх, мониторингийн аргаар 
судалгаа, шинжилгээ хийх, 
сурталчлах зардал, ажиллагсдын 
цалин хөлс зэргээс бүрдэнэ. 

6.2. Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийг хамгаалах ажлыг 
санхүүжүүлэх хөрөнгө нь дараахь эх 
үүсвэрээс бүрдэнэ: 

6.2.1.Улсын болон орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгө оруулалт; 

6.2.2.Аялал, жуулчлалын болон бусад 
ажил, үйлчилгээний орлого; 

6.2.3.Иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хандив, тусламж; 

6.2.4.Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 
этгээдийн учруулсан хохирлын нөхөн 
төлбөрийн орлого. 
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байгууллага 105 сая төгрөгийг 2014-
2016 оны хооронд тус тус 
зарцуулсан байна. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль /2012 он/ 

9.9.Энэ хуулийн 9.10-т зааснаас 
бусад төрлийн төсөл хэрэгжүүлэгч нь 
байгаль орчныг хамгаалах талаар 
хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн 
баталгаа болгон тухайн жилийн 
байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнд шаардагдах зардлынхаа 
50-иас доошгүй хувьтай тэнцэх 
хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг тус сум, 
дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх 
байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээлтийн тусгай дансанд 
төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний 
биелэлтийг жил бүр тайлагнана. 

“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай” хууль 
батлагдсанаас хойш байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээний 2087 тайланг 
шийдвэрлэж үүнээс ашигт малтмал 
олборлох төсөл 297 байна. Аж ахуй 
нэгж, байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн 
дагуу байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээг 2015 онд 255, 2016 онд 431 
нарийвчилсан үнэлгээний төслийн 
тайланг шийдвэрлэлээ. 

Байгаль орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнд шаардагдах 
зардлынхаа 50-иас 
доошгүй хувьтай 
тэнцэх хэмжээний 
мөнгөн хөрөнгийг 
тусгай дансанд 
төвлөрүүлдэг боловч 
түүнийг БОНБҮ-ний 
дагуу байгаль 
хамгаалах болон нөхөн 
сэргээлт хийхэд ажилд 
зарцуулах эрх 
байдаггүй тул 
хэрэгжилт хангалтгүй  

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль /2003 он/ 

13.1.4.Бүс нутгийн хөгжлийн тодорхой 
асуудлаар судалгаа шинжилгээний 
төсөл захиалах, тендерт шалгарсан 
төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах; 

 Бүсүүдийн хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг Засгийн 
газрын хэмжээнд 
тусгайлан төлөвлөх, 
уялдуулан зохицуулах, 
тайлагнах төрийн 
байгууллагын бүтэц 
байхгүй төдийгүй 
мэргэжлийн хүмүүсийн 
идэвхтэй суларч 
хэрэгжилт хангалтгүй, 
цаашид үргэлжлүүлэх 
эсэх нь хүлээгдэж 

14.1.1.Бүсчилсэн хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулан салбарын 
хөгжлийн үндсэн чиглэл. хөтөлбөр, 
төслийг боловсруулж хэрэгжүүлэх; 

 

14.1.5.Салбарын зорилтыг бүс 
нутгийн хөгжлийн асуудалтай 
уялдуулах зорилгоор бүсчилсэн 
зөвлөлгөөн, уулзалт санаачлан 
зохион байгуулах; 
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байна.  
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль /2012 он/ 

8.1.1.хөрс хамгаалах, цөлжилттэй 
тэмцэх, экологийн аюулгүй байдлыг 
хангах үндэсний хөтөлбөрийг батлах, 
түүнийг хэрэгжүүлэх; 

Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр /2010 он/ 90 дүгээр тогтоол 
1 хавсралт батлан хэрэгжүүлж 
байгаа 

Төрийн өмнө хариуцах 
алба байсныг татан 
буулгаж, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт зогсонги 
байдалд орсон. 
Хэрэгжилт удааширч 
хүлээлтийн байдалд 
байгаа. 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /2006 он/ 

5.1.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн эдийн засгийн үндэс нь түүнд 
хууль тогтоомжийн дагуу 
эзэмшүүлсэн газар, түүний хэвлий, 
байгалийн нөөц баялаг, орон нутгийн 
өмч, бүх төрлийн өмчийн үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний орлогоос бий болсон 
хуримтлал, албан татвар, төлбөр, 
хураамжаас бүрдэнэ. 

Байгалийн нөөц ашигласны 
хуримтлал, төлбөр хураамж 
татварыгхуулийн хүрээнд 
бүрдүүлдэг  

Бүсчилсэн хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд 
байгалийн бүс, 
тогтоцыг харгалзан 
үзэхгүй засаг 
захиргаанынутаг 
дэвсгэрийн байдлаар 
хэрэгжүүлж байгагаас  

Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого /1997 он/ 

2.5.Байгаль орчинд халгүй 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх үндэсний 
хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай уялдуулан техник, 
технологийн бодлогын хүрээнд 
тавьсан зорилтыг шийдвэрлэхэд 
анхаарна: 

ЗГ-ын мөрийн хөтөлбөрт байгаль 
орчныг хамгаалах, нөөцийг зөв 
зохистой ашиглах, эдийн засгийн 
хөгжилд хүрэх бодлогыг тавьж 
хэрэгжүүлдэг 

Байгалийн орчны 
бодлогын зорилт 
ихээхэн тавьдаг 
боловч тэдгээрийн 
уялдаа холбооны 
бүтэц байхгүйгээс олон 
талт бодлогын 
хэрэгжилт төдийлэн үр 
дүн гардаггүй.  

Ногоон хөгжлийн бодлого /2014 он/ 

3.2.1.Байгалийн унаган төрх, 
экосистемийн тэнцвэрт байдлыг 
хадгалах, цэнгэг усны нөөц, гол, 
мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 60-аас 
доошгүй хувийг тусгай хамгаалалтад 
авч, улсын тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн хэмжээг 2020 онд нийт 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2016 
оны 35 дугаар тогтоолоор батлан, 
нийт 255 үйл ажиллагааг 2030 он 
хүртэл 2 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

-“Ногоон зээлийн сан” 
байгуулах асуудлыг 
судлан, байгаль 
орчинд ээлтэй, 
хэмнэлттэй, үр ашиг 
бүхий зээл, 
санхүүжилтийн 
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нутаг дэвсгэрийн 25 хувь, 2030 онд 
30-аас доошгүй хувьд хүргэж, 
хамгаалалтын тогтвортой 
санхүүжилтийн механизмыг 
бүрдүүлэх; 

Ногоон хөгжлийн бодлого нь 2015 
оны 9 дүгээр сард Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын дээд 
хэмжээний чуулганаар хэлэлцэн 
баталсан “Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр-2030”, Улсын Их Хурлаас 
2016 онд баталсан “Монгол Улсын 
Тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030” зэрэг хөгжлийн 
бодлогын баримт бичгүүдтэй нягт 
уялдаж байгаа болно. Дэлхийн 
хамтын нийгэмлэгийн улс орнуудын 
адилаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулахад Монгол Улсын оруулах 
хувь нэмэр (NDC)-ийг боловсруулж, 
2015 оны 9 дүгээр сард Конвенцийн 
нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
хүргүүлээд байгаа ба Монгол Улс 
2030 он гэхэд хүлэмжийн хийг 14% 
(7 сая тонн СО2)-иар бууруулна. 
Үүний дүнд жилд дунджаар 200 тн 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, 
эдгээр төсөл нь нүүрстөрөгчийн 
кредит тооцсон анхны төсөл болсон. 
2015 онд Байгаль орчны 
менежментийн236тогтолцооны 5 
стандартыг Үндэсний стандартаар 
батлуулж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
тооцоолох, тайлагнах, магадлах, 
нотлох боломжтой болсон. 2016 онд 
уг тогтолцооны 5 стандартыг 
батлуулж, байгальд ээлтэй, эрчим 
хүч, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай 
байх, хог хаягдлыг бууруулах санал 
санаачилгыг дэмжих боломжийг 
бүрдүүлэв. 
Орчины бохирдолыг бууруулух, 
агаарын чанарын техникийн ерөнхий 

механизм бүрдүүлэх; 
-Аймаг, орон нутгийг 
хөгжүүлэх хэтийн 
зорилт, дунд 
хугацааны бодлогын 
баримт бичгийг 
Тогтвортой хөгжил, 
ногоон хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулан 
боловсруулах шуурхай 
зохион байгуулах, 
хэрэгжилтийг хангахад 
төр хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааг 
төгөлдөржүүлэх 

3.2.8.Ой, түүний дагалт баялаг, 
байгалийн ургамал, амьтны 
хамгаалал, зохистой ашиглалтад 
нутгийн иргэдэд түшиглэсэн 
байгалийн нөөцийн менежментийг 
төлөвшүүлж, тогтвортой 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэх; 

3.3.3.Ойн ус тогтоон барих, 
нүүрсхүчлийн хий шингээх, голын 
татмын ус хуримтлуулах, 
цэвэршүүлэх чадавх зэрэг 
экосистемийн үйлчилгээг тэтгэн, үр 
өгөөжийг үнэлж олон нийтэд 
таниулах, байгаль орчныг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх хөрөнгө оруулалтыг 20 
хувиар нэмэгдүүлэх; 
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шаардлагын стандарт зэрэг нийт 25 
стандартыг боловсруулж, батлуулав. 
“Хог хаягдал боловсруулан эрчим 
хүч үйлдвэрлэх” төслийг төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн загвараар 
хэрэгжүүлэхэд зориулан техник 
эдийн засгийн үндэслэл судалгааг 
хийгээд байна. 

Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газрын үндэсний хөтөлбөр /1998 он/ 

3.3. Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн сүлжээг төрийн ивээл, 
дэмжлэг, зохицуулалтаар 
хөгжүүлэхдээ байгаль орчин, эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийн уялдааг 
хангах чиглэлийг баримтална. 

1.“Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн тухай хууль” 1994 он, 
“Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
орчны бүсийн тухай хууль” 1998 онд 
батлагдсаныг хөгжлийн өнөөгийн 
хандлага, нийгэм эдийн засгийн 
эрэлт 
хэрэгцээнд нийцүүлэн шинэчлэн 
найруулж, хуулийн төслийг 
холбогдох талуудын оролцоотой 
боловсруулан, төслийн үзэл 
баримтлал, шинэчилсэн 
найрууллагын төсөл болон 
холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн 
болно. 

ТХГН-н хууль 
хэрэгжилт харьцангй 
сайтай боловч түүнийг 
байгалийн унаган 
тогтоцыг харгалзан бий 
болж буй аялал 
жуучлалын болон 
бусад зориулалт 
ашиглахад 
хамгаалалтын 
асуудалд хөрөнгө 
санхүүгийн болон 
бусад дэмжлэг 
дутуугаас орчны 
доройтол, бохирдолт 
хүргэж болзошгүй 
байна.  

6.2.2. тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн чиглэлээр гарсан хууль 
тогтоомжийг тухайн үеийн нийгмийн 
хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн 
төгөлдөржүүлж, байгаль орчны 
чадавхийг дээшлүүлэх менежментийн 
арга хэрэгсэл болгон шинэчилнэ; 

1.“Орчны бүсийн менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах 
аргачилсан зөвлөмж”-ийн дагуу 30 
орчны бүсийн менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулан холбогдох 
сумдын Засаг дарга нар батлан 
хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 
2.Улсын тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн орчны бүсэд үйл ажиллагаа 
явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын судалгаа мэдээллийг 
гаргав. 

Тусгай хамгаалалт 
газар бүр 
менежметийн 
төлөвлөгөө гарган 
ажиллаж түүний 
хэрэгжүүлэх жил 
бүрийн төлөвлөгөө 
гаргаж ажилддаг гэвч 
санхүүгийн 
дутагдалтайгаас 
хэрэгжилт хангалтгүй 
байдаг.  
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр /2011 он/ 

3.2.14.иргэдийн амьжиргааг 
дээшлүүлэх, ядуурлыг бууруулах, 
ногоон ажлын байр бий болгох 
чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх;  
 

Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн 
хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд 
Нийслэлийн иргэдийн сүүний 
хэрэглээний 80 хувийг дотоодын 
үйлдвэрээр хангах чиглэлээр эрүүл, 
экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх үйлдвэрүүдийг дэмжих 
тэдгээрийн бүтээгдэхүүний эрэлтийг 
нэмэгдүүлэх, шинээр ажлын байр 
бий болгох ажлын хүрээнд Жижиг 
дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн 
зээлийн зарцуулалт хийгдсэн ба 
2015 онд нийтдээ 14 сүүний үйлдвэр 
хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаж, нийт 
2 тэрбум 89 сая төгрөгний 
санхүүжилт авч, ядуурлыг бууруулах 
арга хэмжээнд ашиглаж, салбар 
дундын зохицуулалтыг хангав. 

Иргэд байгууллагын 
орологыг экологийн 
цэвэр бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх 
үйлдвэрүүдийг дэмжих 
тэдгээрийн 
бүтээгдэхүүний 
эрэлтийг нэмэгдүүлэх, 
шинээр ажлын байр 
бий болгох ажлын 
хүрээнд ногоон ажлын 
Нэмэгдүүлэхэд ач 
холблотой 
бүтээгдэхүүнээ 
боловсруулах дэмжлэг 
хэрэгтэй байна. 

3.5.7.аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, 
иргэдийн ногоон үйлдвэрлэл эрхлэх, 
түүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, 
бүтээмжийг дээшлүүлэх зэргээр уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хариу 
арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг 
дэмжих;  

Ойн мэргэжлийн байгууллагын 
эрхийг Мод үржүүлэх, ойжуулах, ойг 
нөхөн сэргээх чиглэлээр 80, Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хууль”-ийн дагуу 
байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий 
үнэлгээг Жижиг дунд үйлдвэрийн 
чиглэлээр 157, Ногоон байгууламж 
чиглэлээр 3, Барилга, дэд бүтцийн 
чиглэлээр 20, Авто засвар, угаалгын 
газрын чиглэлээр 20 хүсэлт ирснийг 
хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна. 
Ногоон үйлдвэрлэл эрхлэх, түүний 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх, бүтээмжийг 
дээшлүүлэх зэргээр уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эсрэг хариу арга 
хэмжээ авах үйл ажиллагааг 
дэмжих, урамшуулах зэрэг ажлын 
хүрээнд Нийслэлийн үйлдвэр хөдөө 
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аж ахуйн газартай хамтран 
цэцэрлэгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг үйлдвэр болон иргэдийн 
дунд сургалт, үзэсгэсэн зохион 
байгуулан ажилласан  

3.5.8.уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
асуудлаархи олон улс болон бүс 
нутгийн арга хэмжээнд аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, нөхөрлөл, төрийн бус 
байгууллага, иргэд, эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог дэмжих, хамтын ажиллагааг 
өрнүүлэх;  

Зүүн хойд азийн хотын дарга нарын 
форумын хүрээнд "Хотын ногоон 
хөгжил" сэдэвт салбар хуралдааныг 
Улаанбаатар хотод зохион байгуулж, 
бүс нутгийн хотуудын экологийн 
тулгамдсан асуудал, уур амьсгалын 
өөрчлөлттэй тэмцэх, дасан зохицох 
чиглэлээр санал, туршлага 
солилцож, Парис хотод зохион 
байгуулагдсан "COP-21"-т бүс 
нутгийн хотуудыг төлөөлж мэдэгдэл 
хүргүүлж, дээрх уулзалтад оролцов. 
уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх, 
дасан зохицох олон нийтийн 
оролцоог дэмжих чиглэлээр арга 
хэмжээ хэрэгжүүлж байна. 

Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /2010 он/ 

18.1. Цөлжилттэй тэмцэх олон улсын 
төсөл, хөтөлбөрийн сүлжээнд 
хамрагдах, тэдгээрийн үйл 
ажиллагаанд оролцоход дэмжлэг 
үзүүлэх;  

Монгол Улс НҮБ-ын Цөлжилттэй 
тэмцэх конвенцид 1996 онд нэгдэн 
орсон. 

 

18.3. Цөлжилттэй тэмцэх, цөлжилтийг 
сааруулах, гангийн нөлөөг бууруулах 
зорилго бүхий төсөл, хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлэх;  

-Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр, Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр 
“Ногоон хэрэм” үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтын 
хүрээнд улсын болон орон нутгийн 
төсөв, олон улсын байгууллагын 
хөрөнгөөр нийт 7059,8 га талбайд 
ойн зурвас байгуулжээ. Говь, 
хээрийн бүсийн 15,7 сая га талбай 
бүхий газар нутгийг улсын тусгай 

Цөлжилттэй тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр, 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үндэсний 
хөтөлбөр “Ногоон 
хэрэм” үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжиж 
тодорхой хэмжээгээр 
үр дүнд хүрч байгааг 
цаашшид тасралтгүй 
үргэлжүүж хөрөнгө 
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хамгаалалтад авч хамгаалах ажил 
хийж гүйцэтгэсэн байна. 

санхүүгийн хувьд 
дэмжлэг үзүүлэх. 

 
2 

4.7.3.б. Уур амьсгалын 
өөрчлөлт, цөлжилт, 
байгалийн гамшгийн 
болзошгүй аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийн үр дагаврыг 
арилгахтай холбогдсон 
хяналт, мэдээлэл, 
тусламжийн бүс 
нутгийн сүлжээ 
бүрдүүлэх; 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /1995 он/ 

15.15.Байгаль орчны мэдээллийн 
сангийн үйл ажиллагааны талаархи 
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
нэгдсэн удирдлагаар хангаж, 
хэрэгжилтэд нь хяналт тавих; 

 Эдийн засаг, нийгмийн 
тогтвортой хөгжлийн 
хамгийн чухал амин 
хэсэг нь байгаль орчин 
боловч салбаруудын 
хөгжлийн бодого, 
стратегийн хандлага 
нь байгалийн нөөцийн 
зохистой ашиглалт, 
байгаль хамгаалалд 
харьцангуй бага 
чиглэгдэж байна. 
 -Салбаруудын 
бодлого, хөтөлбөр, 
хууль эрхзүйн зөрчил, 
хийдэл  
 -Нийгмийн бүх 
давхаргуудын 
харилцан ойлголцол 
 - Салбаруудын 
хамтын ажиллагааны 
ил тод байдал 
 -Экологийн олон 
нийтийн боловсролыг 
дээшлүүлэх зэргийг 
бүсчилсэн хөгжилтэй 
уялдуулан авч эзэх 
шаардлагатай 

22.Байгалийн гамшиг, гэнэтийн 
аюул бүхий газар нутаг 

БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН АЮУЛЫГ 
БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ 
ХӨТӨЛБӨРиййг 1999 онд баталсан 

Сүүлийн 60 жилд 
агаарын жилийн 
дундаж температур 
0.74оС дулаарсан бол , 
2010-2039 онд 1.4-
1.5оС, 2040-2069 онд 
2.4-2.8оС дулаарах 
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хандлагатай байна.  
Байгалийн нөөцийн 
хомсдол (ой, ус, 
биологийн төрөл зүйл) 
бохирдол 
Байгаль ба хүний үйл 
ажиллагаанаас 
шалтгаалсан 
Байгалийн гамшигт 
үзэгдэл (ган, зуд) тоо, 
давтагдал нэмэгдэж 
байгаа нь байгаль 
хамгаалахад дасан 
зохицох арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийн 
зэрэгцээ хөрөнгө 
оруулалтыг 
хүрэлцэхүйц 
хэмжээгээр 
нэмэгдүүлэх шардаж 
багййаа гэсэн үг болов 
уу 

22.2.Байгалийн гамшиг, гэнэтийн 
аюул бүхий газар нутагт хамрах 
бүсийн заагийг төрийн захиргааны 
төв байгууллагын саналыг үндэслэн 
Засгийн газар тогтооно. 

“Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс 
баримтлах бодлого ” “Гамшгаас 
хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг лэн 
боловсруулж батлуулсан байна 

Төрийн болон орон 
нутгийн удирдах 
байгууллагуудын 
хүлээх үүрэг 
хариуцлагыг 
тодорхойгүй, бүх 
шатны засаг 
захиргааны гүйцэтгэх 
үүргийг ялган 
заагласан нэгдсэн 
тогтолцоо байхгүй, мөн 
чадавхи, нөөцийн 
хувьд дутагдалтай 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 
хязгаарлагдмал байна. 

22.3.Байгалийн гамшиг, гэнэтийн 
аюулаас сэргийлэх, түүний эх 
үүсвэрийг хязгаарлах, хор уршгийг 
арилгах, байгаль орчныг засаж 
сайжруулах, байгалийн баялгийг 
нөхөн сэргээх арга хэмжээг төрийн 
захиргааны төв байгууллага, иргэний 
хамгаалалтын алба, бүх шатны Засаг 
дарга, холбогдох бусад байгууллага 
хамтран авч хэрэгжүүлнэ. 

“Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс 
баримтлах бодлого ” “Гамшгаас 
хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг лэн 
боловсруулж батлуулсан байна 
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Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль /2012 он/ 

7.1.1.байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээ; 

Байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээний 2087 
тайланг шийдвэрлэсэн бөгөөд 
үүнээс ашигт малтмал олборлох 
төсөл нь 297 байна. Аж ахуй нэгж, 
байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн 
дагуу байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээг 2015 онд 255, 2016 онд 431 
нарийвчилсан үнэлгээний төслийн 
тайланг шийдвэрлэсэн байна. 

Байгаль орчны 
нөлөөллийн ерөнхий 
болон нарийвчилсан 
үнэлгээг тусгай эрх 
бүхий байгууллага 
хийждэг боловч түүнд 
байгаль хамгаалах 
чиглэлээр тусгагдсан 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт бүрэн 
хэрэгждэггүй 

7.1.2.байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ. 

7.3.Төсөл хэрэгжүүлэгч нь холбогдох 
эрх бүхий байгууллагаар 
баталгаажсан техник-эдийн засгийн 
үндэслэл, зураг төсөл, төсөл хэрэгжих 
нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны 
өнөөгийн төлөв байдлын 
тодорхойлолт, тухайн сум, дүүргийн 
Засаг даргын санал болон холбогдох 
бусад баримт бичгийг бүрдүүлэн энэ 
хуулийн хавсралтад заасан ангиллын 
дагуу байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага, эсхүл байгаль орчны 
албанд байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээ хийлгэнэ. 
Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль /2003 он/ 

8.1.9.Бүсийн тэжээл тариалах, хадлан 
хадах талбай болон бэлчээр нутгийг 
тодорхойлох, байгалийн гамшгаас 
мал сүргийг урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах бүс нутгийн сүлжээ 
бүрдүүлэх; 

 Хэрэгжээгүй  

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий 
газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль /2009 он/ 

4.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх 
гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны 
сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, 
ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал 
хайх, ашиглахыг хориглоно. 

 Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэр дэх гол, 
мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан 
бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн 
сан бүхий газарт ашигт 
малтмал хайх, 
ашиглахыг 
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хориглсоноор гол 
мөрний эх болон ойн 
сан бүхий газар 
хамгаалагдаж байгаа 
хэдий ч тэр бүр энэ 
заалт хэрэгжидэггүй. 

Газрын тухай хууль /2002 он/ 

19.1.7.улсын хэмжээнд газрын төлөв 
байдал, чанарын хянан баталгааны 
үйл ажиллагаанд хяналт тавих; 

ГЗБГЗЗ-н газраас газрын хянан 
баталгаа хийх ажлын журам 
батлагдсан 

Газрын сангийн үндсэн 
ангилалаар хянан 
баталгааны ажил 5 
жил тутамд хийгддэг 
харьцангуй тогтвортой 
сайн хийгддэг ажил 
юм. 

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

ГЗБГЗЗ-н газраас доройтсон газрыг 
нөхөн сэргээх журам батлагдсан 

Энэх ажлыг хийх 
санхүүгийн төсөв 
таараахан мөн түүний 
хэрэгжилтийг хянах 
тогтолцоо сул учраас 
гүйцэтгэл харьцангуй 
муутай байдаг. 

25.1.1.улсын газар зохион 
байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө; 

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. 

2002 онд улсын газар 
зохион байгуулалтын 
ерөнхий төлөвлөгөөг 
батлагдсан бөгөөд 
түүний дахин 
шинэчлэх, нийгэм 
эдийн засгийн 
хөгжилийн хандалгаас 
нөхцлөөс хоцрогдсон 
тул энэхүү орчин үеийн 
нөхцөлтэй уялдаагүй 
байгаа тул хэрэгжилт 
нь зогссон. 

25.1.2.аймаг, нийслэлийн газар 
зохион байгуулалтын ерөнхий 
төлөвлөгөө; 

Аймаг, нийслэлийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөг 12-16 
жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх 

Аймаг, нийслэлийн 
нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн шаардлагын 
дагуу газар, 



34 
 

ашиглалтын явцад 
гарах тоо, чанарын 
өөрчлөлтийг газрын 
менежментийн 
төлөвлөлтөөр 
дамжуулан газрыг 
ашигтай, хамгаалах 
нөхөн сэргээх, газрын 
эдийн засгийн 
чадавхийг нэмэгдүүлэх 
чадахгүй байна зарим 
талаар хангалтгүй 
хэрэжиж байгаа  

Усны тухай хууль /2012 он/ 

6.1.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага 
нь усны нөөц, горим, чанарын төлөв 
байдал, өөрчлөлтөд байнгын 
ажиглалт, хэмжилт, судалгаа 
шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх, 
мэдээллээр хангах зорилго бүхий 
усны хяналт-шинжилгээний нэгдсэн 
сүлжээг зохион байгуулж ажиллуулна. 

Төрийн захиргааны төв байгууллага 
нь усны нөөц, горим, чанарын төлөв 
байдал, өөрчлөлтөд байнгын 
ажиглалт, хэмжилт, судалгаа 
шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх, 
мэдээллээр хангах зорилго бүхий 
усны хяналт-шинжилгээний нэгдсэн 
сүлжээг тодорхой цэгүүдэд 
байршуулж ажилладаг. 

усны нөөц, горим, 
чанарын төлөв байдал, 
өөрчлөлтөд байнгын 
ажиглалтын цэгийн 
тоог нэмэгдүүлэх, 
судалгаа 
шинжилгээний ажлын 
тоног төхөөрөмжийг 
сайжруулах 
шаардлагатай. 

7.1.Улсын усны нөөц, горим, чанарын 
төлөв байдал, өөрчлөлтөд байнгын 
ажиглалт ус ашиглалт, хаягдал ус 
зайлуулахтай холбогдсон мэдээ, 
экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, ус 
хэрэглэгч, ашиглагчийн тухай 
мэдээлэл, хайгуул, судалгааны 
тайлан, усны барилга байгууламжийн 
байршил, хүчин чадал, техникийн 
үзүүлэлт зэрэг мэдээллээс бүрдэнэ. 

Монгол орны усны нөөцийн гадаргын 
болон гүний усны нөөц, тэдгээрийн 
чанар, төлөв байдлын өөрчлөлт, 
экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, ус 
хэрэглэгч, ашиглагчийн тухай 
мэдээлэл, хайгуул, усны барилга 
байгууламжийн байршил, хүчин 
чадал, техникийн үзүүлэлтийг хийх 
судалгааны тайланг Монгол орны 
байгаль орчны төлөв байдлын 
тайланд /2013-2014, 2015-2016/ 
мэдээлэлдэг. 

усны нөөц, горим, 
чанарын төлөв байдал, 
өөрчлөлтөд байнгын 
ажиглалтаар гарсан үр 
дүнг эдийн засгийн 
бүсүүдээр гаргаж, усны 
нөөцийг хэрэглэгч, 
ашиглагчдад экологи-
эдийн засгийн 
үнэлгээнд суурьласан 
төлбөр тооцоог 
хэрэгжүүлэх  

9.1.1.улсын усны нөөцийн нэгдсэн 
менежментийн төлөвлөгөөг батлах; 

Ìîíãîë îðíû óñíû íººöèéí íýãäñýí 
ìåíåæìåíòийн төлөвлөгөөг 2013 онд 

менежментийн 
төлөвлөгөө Усны 
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 батлагдсан 
Óñíû ìåíåæìåíò íü äàí ãàíö óñòàé 
õîëáîîòîé àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýõ 
áóñ Ìîíãîë Óëñûí õºãæëèéí áîäëîãîä 
ñóóðèëñàí õ¿í, íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí 
ñàëáàðóóäûí õºãæëèéã äýìæèõèéí 
çýðýãöýý áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ, 
óñíû àñóóäëààð ñàëáàð äóíäûí 
çîõèöóóëàëò õèéõ, ýäèéí çàñãèéí 
ñàëáàðóóäûí òàëààð áàðèìòëàõ 
áîäëîãóóäûã äýìæèõ хэрэгжиж байгаа 
хөтөлбөр юм. 

нөөцийг хамгаалах зөв 
зохистой ашиглах, усн 
хомсдлыг буруулахад 
чиглэсэн болвч ус 
хомсдох, боирдохнь их 
байгаа тул 
менежментийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангалтгүй 
байна.  

9.1.2.хилийн усны талаар хөрш 
орнуудтай хэлэлцээр байгуулах;  
 

Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах 
гэрээ (1995 оны 2 дугаар сарын 
11ний өдөр, Улаанбаатар хот) 

1995 оны Усны гэрээнд 
нарийн тодорхой 
зохицуулалт дутмаг. 
Гэрээг орчин үеийн 
үзэл баримтлал болон 
зарчимд нийцүүлэн 
шинэчлэх, мэдээ, 
мэдээллийн 
хүртээмжтэй болгох, 
шийвэр гаргахад олон 
нийтийг оролцоог 
хангах, зэрэг асуудлыг 
тусгах шаардалагатай 
гэж үзэж байна. 

17.1.1.сав газрын менежментийн 
төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах; 

Усны сав газрын менежментийн 
төлөвлөгөөг 2013 оноос хойш 
гадаргын усны бүртгэл тоололгын 
ажлыг жил бүр хийж байна. 
Тухайлбал 2016 онд 5585 гол, горхи 
тооллогод хамрагдсанаас 263 нь 
ширгэсэн, 11420 булаг, шанд 
тооллогод хамрадсанаас 774 нь 
ширгэж, 106 сэргэсэн, 2214 нуур, 
тойром тооллогод хамрагдсанаас 
346 нь ширгэж, 31 нь сэргэсэн байв 

 Усны сав газрын 
менежментийн 
төлөвлөгөөний дагуу 
усны тоо бүртгэлийг 
гаргаж байгаа орчны 
доройтлын төлөв 
байдлыг үнээлхэд ач 
холбогдолтой байгаа. 
Аашид хосдол 
бохидолын учир 
шалгаан, сөрөг 
нөлөөллийн эх 

17.1.4.усны тоо бүртгэлийг жил бүр 
сав газрын хэмжээнд нутгийн 
захиргааны байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулж, байгаль орчны 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагад тайлагнах; 
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үүсвэрийг тогтоох, 
нөхөн сэргээхэд илүү 
анхаарах 
шаардлагтай:  

22.1.Усны нөөцийг хомсдох, 
бохирдохоос хамгаалах, үер, усны 
гамшгаас сэргийлэх зорилгоор усны 
сан бүхий газар, усны эх үүсвэрт 
онцгой болон энгийн хамгаалалтын, 
эрүүл ахуйн бүс тогтооно. 

Гадаргын усны нөөцийн хамгаалалт: 
Монгол орны гадаргын усны нөөцийн 
70% нь Алтай, Хангай, Хэнтийн 
нуруу, Хөсгөлийн уулс, Их Хянганы 
нуруу зэрэг уул, нуруудын өндөрлөг 
хэсэг буюу Монгол орны нутаг 
дэвсгэрийн 30%-тай тэнцэх 
хэмжээний дэвсгэрт бүрэлддэг. 
Хангай, Хэнтийн нуруу, Хөвсгөлийн 
уулсад хур тунадас ахиу унах ба 
түүний 60 гаруй хувь нь сав газрыг 
чийгшүүлэн эргэж ууршиж, үлдсэн 
хэсэг нь гадаргын урсац болно. 
2009 онд “Гол мөрний урсац бүрдэх 
эх, усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий 
газарт ашигт малтмал хайх, 
ашиглахыг хориглох тухай” хуулийг 
батлан хэрэгжүүлж байна. Хуулийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор 2010 онд 
Монгол орны томоохон голуудын 
урсацын дийлэнх хэсэг бүрдэн өндөр 
уулсын бүс, бүслүүр, хур тунадас 
ахиу унадаг нутаг дэвсгэрийн 17%-
ийг хамарсан газар нутгийг сонгон 
хилийн заагийг тогтоон, 17 аймгийн 
нутагт 109 талбайн газарзүйн 
солбицлыг тооцоолон гаргаж, 
Засгийн газрын 2012 оны 194 дүгээр 
тогтоолоор хилийн заагийг 
батлуулан, ашигт малтмалыг хайж, 
ашиглахаас хамгаалж байна. 

Усны нөөцийг 
хамгаалах, зөв 
зохистой ашиглахад 
хүний үйл 
ажиллагааны хүчин 
зүйлийг бууруулах, 
хосдол бохирдолоос 
сэргийлэхэд чухал эрх 
зүйн нөхцөл болсон 
боловч усыг 
хуримтлуулж эргүүлэн 
ашиглах хамгаалалтын 
бүс байгуулах 
ашиглалт малтмалын 
зориулалтаас усны 
нөөцөд ирж байгаа 
хохиролыг бүрэн 
хамгаалахж чадахгүй 
байгаа. 

22.2.Усны сан бүхий газрын эргээс 50 
метрээс доошгүй зайд болон гол 
мөрний татамд онцгой хамгаалалтын 
бүс тогтооно. 

22.3.Усны сан бүхий газрын эргээс 
200 метрээс доошгүй зайд энгийн 
хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх 
үүсвэрээс 100 метрээс доошгүй зайд 
эрүүл ахуйн бүс тогтооно. 

22.4.Усны сан бүхий газар, усны эх 
үүсвэрийн онцгой болон энгийн 

Усны сан бүхий газар, усны эх 
үүсвэрийн онцгой болон энгийн 

Усны сан бүхий газар, 
усны эх үүсвэрийн 
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хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн 
дэглэмийг мөрдөх журмыг байгаль 
орчны болон газрын 
харилцааны асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүн батлах бөгөөд 
энэ журмаар онцгой болон энгийн 
хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн 
зааг, бүсэд мөрдөх дэглэмийг 
тогтооно. 

хамгаалалтын, эрүүл ахуйн 
бүсийн дэглэмийг мөрдөх 
хэрэгжүүлж байна. 

онцгой болон энгийн 
хамгаалалтын, эрүүл 
ахуйн бүсийн 
дэглэмийг мөрдөх 
журмыг хэрэгжилт 
боломж сайн байна. 

22.5.Нийслэлийн ус хангамжийн эх 
үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс, 
тэжээгдлийн мужийн заагийг байгаль 
орчны болон газрын харилцааны 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүн хамтран тогтооно. 

Ногоон хөгжлийн бодлого /2014 он/ 

3.2.12.Эдийн засгийн хурдацтай 
өсөлт, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөхцөлд хүний үйл ажиллагаанаас 
байгаль орчинд учруулах хор уршгийг 
багасгах, арилгах нөхцөлийг 
бүрдүүлж хуурайшил, газрын 
доройтол, цөлжилтийн сөрөг үр 
дагаврыг бууруулах; 

 Тогтвортой худалдан 
авалт, ногоон барилга, 
тогтвортой хот зэрэг 
ногоон хэв загварыг 
туршин нэвтрүүлж, 
нөөцийг хэмнэх, 
эргүүлэн ашиглах, 
хаягдлыг дахин 
боловсруулан ашиглах 
зэрэг арга хэмжээг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх; 

Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр /2005 он/ 

3.7. Нэгдүгээр үе шат (2006-2010 он) 
Тэргүүлэх зорилт 1. 
-цаг уур, уур амьсгалын өөрчлөлт, 
байгаль орчны төлөв байдал, 
байгалийн гамшгийн мэдээллийн 
төвийг бүс нутагт байгуулан 
чадавхийг бэхжүүлэх; 
-аюулт үзэгдлийг урьдчилан 
тооцоолох, олон нийтэд мэдээлэх 
чиглэлээр аймаг, сумын түвшинд цаг 
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уурын албадын чадавхийг 
дээшлүүлэхийн зэрэгцээ энэ 
чиглэлээр хашир туршлагатай 
малчдын зөвлөл байгуулж 
ажиллуулах; 
-ой, ургамлын хортон шавьжийн 
голомт, нүүдэл, хүн, мал, амьтны гоц 
халдварт өвчний аюул гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, тэдгээртэй 
тэмцэх, хор уршгийг арилгах, 
ургамал, хорио цээр, хүн, мал 
эмнэлгийн албаны чадавхийг 
дээшлүүлэх;  
-газар хөдлөлийн станцын хяналтын 
тоног төхөөрөмжийг орчин үеийн 
шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж, 
хот, суурин бүрийг газар хөдлөлтийн 
хүчийг тооцон барилгажуулах;  
-мэргэжлийн хяналтын 
лабораториудыг орчин үеийн техник 
хэрэгслээр бэхжүүлж, 
мэргэжилтнүүдэд оношилгоо 
шинжилгээний орчин үеийн мэдлэг 
эзэмшүүлэх; 
-хот, суурины шаардлагатай цэгүүдэд 
голын эргийн хамгаалалт барих; 
-байгалийн гамшиг тохиолдсон үед 
хохирлыг зохих хэмжээгээр нөхөх 
зорилгоор байгууллага, иргэдийг эд 
хөрөнгийн болон бусад, амь насны 
даатгалд хамруулах ажлыг 
сайжруулах. 

3.7. Хоѐрдугаар үе шат (2011-2015 
он) Тэргүүлэх зорилт 1. 
-бууруулах, гамшигтай тэмцэх 
талаархи менежментийг сайжруулах;  
-өвс, тэжээл, хүнс, эмнэлгийн анхны 
тусламжийн байнгын нөөцтэй болох; 
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-байгалийн гамшгийн талаархи хүн 
амын мэдлэгийг байнга дээшлүүлэх 
зорилгоор жил бүр бүсчилсэн тусгай 
сургалт зохион байгуулах, эн түрүүнд 
шаардлагатай багаж хэрэгслээр 
хангах ажлыг тогтмолжуулах; 
-байгалийн гамшиг тохиолдсон үед 
хохирлыг бүрэн нөхөх зорилгоор 
байгууллага, иргэдийг эд хөрөнгийн 
болон амь насны даатгалд бүрэн 
хамруулах. 

Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газрын үндэсний хөтөлбөр /1998 он/ 

3.4. Байгалийн унаган төрхийг 
хадгалах, экологийн тэнцлийг хангах, 
байгалийн баялгийг арвижуулах, 
байгаль, түүх, соглын өвийг 
хамгаалах зорилгоор байгалийн бүс, 
бүслүүрийн үндсэн шинж, иж 
бүрдлийг төлөөлсөн, экологийн 
онцгой ач холбогдол бүхий газар 
нутгаар тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн сүлжээг өргөжүүлж, нийт 
улсын нутаг дэвсгэрийн 30-аас 
доошгүй хувьд хүргэнэ. 

2015 оны байдлаар ТХГН-ийн 
сүлжээг үе шаттайгаар өргөжүүлж 
ирснээр нийт 27,2 сая га талбай 
бүхий 99-н байршилд 87 газар 
нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад 
хамруулаад байгаа нь нийт нутаг 
дэвсгэрийн 17,4 хувийг эзэлж байна. 
Мөн сум, аймгийн ИТХ-ийн 
шийдвэрээр орон нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газарт 16.31 сая га 
талбай бүхий 911 газар хамрагдаад 
байгаа нь Монгол Улсын нийт газар 
нутгийн 10.3 хувийг эзэлж байна. 

 

6.2.1. нийт нутаг дэвсгэрт экологи, 
эдийн засгийн бүсчлэлтэй уялдан 
эрчимтэй ашиглалтын болон 
хамгаалалттай нутгийн зохистой 
харьцаа тогтож, тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн сүлжээг Хөтөлбөрийн 
3.4-т заасан хэмжээнд хүргэж, тусгай 
хамгаалалттай газрын 10 хүртэл хувь 
нь доройтсон газар байхаар 
өргөжүүлнэ; 

4. ТХГН-ийн сүлжээний хэмжээнд 
боловсон хүчнээр хангах асуудал 
шийдвэрлэгдэж, тус сүлжээнд 607 
хүн ажиллаж байна. Байгаль 
хамгаалагчид Төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн 
менежментийг гэрээгээр 
хариуцуулах бодлогын баримт бичиг 
болон шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсруулан талуудын 
хэлэлцүүлгийг Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэв.  

Тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн төрийн 
бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд олон 
хамтын ажилагааны 
хүрээнд хэргжүүлж 
олон улсын туршлагыг 
дэвшилт гаргаж, олон 
улсын жишигт 
хүргэхээр ажиллаж 
байгаа 
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6.3. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гурав 
дахь үе шатанд тусгай хамгаалалттай 
газар нутаг болон түүний орчны бүс 
нь Монгол орны тогтвортой хөгжлийн 
үлгэр жишээ нутаг болон хөгжих эх 
үндэс тавигдаж, тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн 
сүлжээний менежмент олон улсын 
жишигт хүрсэн байна. 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
үндэсний 4 чуулганыг “Тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг-Олон 
Улсын 
болон Монгол Улсын төрийн 
бодлого” сэдвийн хүрээнд олон 
улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 
зорилтыг тодорхойлов. Чуулганаас 
гаргасан зөвлөмжийг УИХ, ЗГ, Аймаг 
ИТХД, Засаг дарга, Тусгай 
хамгаалалттай газрын хамгаалалтын 
захиргаад гадаадын хамтран 
ажиллаж олон нийтэд сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулав. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр /2011 он/ 

2.4.2.уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
асуудлыг экосистемийн тэнцлийг 
хангах, орчны бохирдлыг багасгах, 
хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
нөхцөлийг хангах бодлого, 
стратегитэй уялдуулсан байх;  

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 
404 тоот тушаалаар батлагдсан “Уур 
амьсгалыг өөрчлөлтийг бууруулах, 
дасан зохицох, хүний эрүүл мэндийг 
хамгаалах стратеги” 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг батлуулан 
үргэлжлүүлэн хэрэгжиж байна. 

Уур амьсгалыг 
өөрчлөлтийг 
бууруулах, дасан 
зохицох, хүлэмжийн 
хийн ялгарал, 
шингээлтйг тооцох 
талаар суртчилгаа 
мэдээлэл нэмэгдэж, 
түүний боловсронгуй 
болоход өргөн үйл 
ажиллагаа зохион 
байгуулагдаж байга. 

2.4.3.хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
багасгах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицох үйл ажиллагаанд 
шинжлэх ухааны ололт, байгальд 
ээлтэй дэвшилтэт технологийг 
тууштай нэвтрүүлэх, үндэсний 
уламжлал, зан заншилтай хослуулсан 
байх;  

“Хүлэмжийн хийн ялгаралт, 
шингээлтийн тооцооны үзүүлэлтийг 
Монгол орны нөхцөлд судлан 
тогтоох” төсөл хэрэгжив. 

3.1.3.хүлэмжийн хийн тооллого, 
тооцоонд шаардлагатай эх мэдээг 
улсын статистикийн мэдээлэлд бүрэн 
оруулах чиглэлээр эрх зүйн орчныг 
бий болгох; 

БОНХАЖЯ, Статистикийн үндэсний 
хороотой байгуулсан санамж 
бичгийн хүрээнд хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг тооцоолох БОХ маягтанд 
өөрчлөлт оруулахаар саналыг 
хүргүүлж шийдвэрдүүлэв. 

3.2.15.агаар мандлын гаралтай   
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аюултай ба гамшигт үзэгдлээс 
урьдчилан сэргийлэх, зарлан 
мэдээлэх тогтолцоог боловсронгуй 
болгох. 

3 4.7.3.в. Байгалийн 
баялгийг нөхөн сэргээх, 
хүн амын амьдрах 
орчны аюулгүй 
байдлыг хангахтай 
холбогдсон аймаг, сум 
дундын ач холбогдол 
бүхий нийтлэг арга 
хэмжээг санхүүжүүлэх 
нэмэлт эх үүсвэрийг 
бий болгох асуудлыг 
судлан шийдвэрлэх; 

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль /2003 он/ 

8.1.5.Бүс нутгийн хөгжлийн асуудлаар 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, 
иргэн, хуулийн этгээдээс тавьсан 
санал, хүсэлтийг судалж холбогдох 
арга хэмжээ авах; 

  

Газрын тухай хууль /2002 он/ 

30.1.Газрыг Монгол Улсын иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 15-60 жил 
хүртэл хугацаатайгаар эзэмшүүлж 
болно. Газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээг нэг удаад сунгах хугацаа 
40 жилээс илүүгүй байна. 

  

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; 

  

51.Газрыг ашиглах эрүүл ахуйн 
шаардлага 

  

51.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага газар ашиглахтай 
холбогдолтой зураг төсөл 
боловсруулах, шинэ технологи 
нэвтрүүлэх, Монгол Улсад өмнө нь 
сорьж, шалгаагүй химийн бодис, 
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бордоог газарт хэрэглэхдээ 
мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар 
байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг 
өөрийн зардлаар хийлгэнэ. 

51.2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага нь байгаль орчны 
тэнцвэрт байдал, хүн амын эрүүл 
мэнд, мал, амьтан, агаар, ой, ус, 
ургамалд сөрөг нөлөө үзүүлж 
болзошгүй барилга байгууламж 
барих, тоног төхөөрөмж байршуулах, 
үйлдвэрийн хаягдал, бохир ус, хортой 
болон бусад бодисыг газрын дор 
хадгалах, булах ажлыг мэргэжлийн 
эрх бүхий байгууллагын 
зөвшөөрөлтэйгээр гүйцэтгэнэ. 

  

51.3.Иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага энэ хуулийн 51.2-т 
заасан ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө энэ 
тухайгаа тухайн шатны Засаг даргад 
урьдчилан мэдэгдэж, хүн амд 
мэдээлэн, уг газрын заагийг 
тэмдэгжүүлж, сэрэмжлүүлэх байнгын 
дохио тэмдэгтүүд өөрийн хөрөнгөөр 
байрлуулна. 

  

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /2006 он/ 

18.1.2.е.бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, 
аймаг, нийслэлийг хөгжүүлэх хэтийн 
зорилттой нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжил, хэтийн 
төлөвийг уялдуулах асуудлыг 
хэлэлцэн шийдвэрлэх; 

  

18.1.2.з.нутаг дэвсгэрийнхээ газрыг 
зүй зохистой ашиглах, үржил шимийг 
нь дээшлүүлэх, байгаль орчныг 
хамгаалах бусад арга хэмжээний 
цогцолбор хөтөлбөрийг батлах; 

  

18.1.2.л.тухайн нутаг дэвсгэр дэх аж   
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ахуйн нэгж, байгууллагаас 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төсөл, 
арга хэмжээ нь хүн ам, мал, амьтны 
эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг 
нөлөө үзүүлэхээр бол энэ тухай Засаг 
даргын мэдээллийг хэлэлцэж 
шийдвэр гаргах, шаардлагатай бол 
хууль тогтоомжид нийцүүлэн журам 
тогтоож мөрдүүлэх; 

Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого /1997 он/ 

3.5.2.Газрын нэгдсэн сангийн 
ангиллыг экологийн хэв шинж, 
эзэмших арга, технологи, суурь 
үнэлгээг нь харгалзан үндэслэлтэй 
тогтоож, экологийн даацын дагуу 
тусгай хамгаалалттай газар болон 
бэлчээр, тариалан, хот суурины 
эдэлбэр газруудын харьцааг зохистой 
хэмжээнд хадгалж, газар ашиглах, 
эзэмших өмчлөх, эрх зүйн харилцааг 
боловсронгуй болгох замаар иргэд 
газартай зөв харьцан, аж байдлаа 
дээшлүүлж байх нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ; 

  

Ногоон хөгжлийн бодлого /2014 он/ 

3.1.7.Байгаль орчин, эрүүл ахуйн 
шаардлага хангасан эко аялал 
жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
хөгжүүлэх; 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2016 
оны 35 дугаар тогтоолоор батлан, 
нийт 255 үйл ажиллагааг 2030 он 
хүртэл 2 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 
Ногоон хөгжлийн бодлого нь 2015 
оны 9 дүгээр сард Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын дээд 
хэмжээний чуулганаар хэлэлцэн 
баталсан “Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр-2030”, Улсын Их Хурлаас 

-Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2016-
2020 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрт туссан 
хөгжлийн төлөөх 
түншлэлийг өргөжүүлж, 
тогтвортой худалдан 
авалт, ногоон барилга, 
тогтвортой хот зэрэг 
ногоон хэв загварыг 
туршин нэвтрүүлж, 
нөөцийг хэмнэх, 

3.4.6.Байгалийн хүчин зүйл, баялгаас 
шууд хамаарал бүхий иргэдийн 
амьжиргааг сайжруулах төсөл, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг 
нөлөөллийг даван туулах чадавхыг 
бэхжүүлэх; 

3.5.4.Ногоон хөгжлийг дэмжсэн цэвэр 
технологи, инновацийг хөгжүүлж, 



44 
 

шинжлэх ухаан, технологийн 
судалгаа, туршин нэвтрүүлэх 
санхүүжилтийг 2020 онд дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүний 2 хувь, 2030 онд 
3 хувьд хүргэн, ногоон хөгжлийн 
хурдасгуур болгох; 

2016 онд баталсан “Монгол Улсын 
Тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030” зэрэг хөгжлийн 
бодлогын баримт бичгүүдтэй нягт 
уялдаж байгаа болно. Дэлхийн 
хамтын нийгэмлэгийн улс орнуудын 
адилаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулахад Монгол Улсын оруулах 
хувь нэмэр (NDC)-ийг боловсруулж, 
2015 оны 9 дүгээр сард Конвенцийн 
нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
хүргүүлээд байгаа ба Монгол Улс 
2030 он гэхэд хүлэмжийн хийг 14% 
(7 сая тонн СО2)-иар бууруулна. 
Үүний дүнд жилд дунджаар 200 тн 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, 
эдгээр төсөл нь нүүрстөрөгчийн 
кредит тооцсон анхны төсөл болсон. 
2016 оны 9 дүгээр сард Монгол-
Японы Хамтарсан кредит олгох 
механизмын 4 дүгээр хурал зохион 
байгуулагдаж, дээрх 2 төслийн 
хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтыг 
157 кредитээр тооцож, үүний 20%-
ийг Монгол Улсын Засгийн газарт 
тооцуулахаар баталгаажсан болно. 
2015 онд Байгаль орчны 
менежментийн236тогтолцооны 5 
стандартыг Үндэсний стандартаар 
батлуулж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
тооцоолох, тайлагнах, магадлах, 
нотлох боломжтой болсон. 2016 онд 
уг тогтолцооны 5 стандартыг 
батлуулж, байгальд ээлтэй, эрчим 
хүч, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай 
байх, хог хаягдлыг бууруулах санал 
санаачилгыг дэмжих боломжийг 
бүрдүүлэв. 

эргүүлэн ашиглах, 
хаягдлыг дахин 
боловсруулан ашиглах 
зэрэг арга хэмжээг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх; 
-“Ногоон зээлийн сан” 
байгуулах асуудлыг 
судлан, байгаль 
орчинд ээлтэй, 
хэмнэлттэй, үр ашиг 
бүхий тогтвортой, 
ногоон төслүүд, 
тэдгээрийг санаачлан 
хэрэгжүүлэх иргэн, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагыг дэмжих, 
зээлийн хүүгийн таатай 
нөхцөл бүхий 
санхүүжилтийн 
механизм бүрдүүлэх; 
-Аймаг, орон нутгийг 
хөгжүүлэх хэтийн 
зорилт, дунд 
хугацааны бодлогын 
баримт бичгийг 
Тогтвортой хөгжил, 
ногоон хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулан 
боловсруулахад орон 
нутагт дэмжлэг үзүүлэн 
ажиллах зэрэг арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

3.6.1.Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
хэтийн хандлага, байгалийн нөөц 
даацад нийцүүлж, хүн амын хэт 
төвлөрөл үүсэхээс сэргийлсэн, 
өөрийгөө тэтгэх чадвартай “ногоон”, 
“ухаалаг” хот, тосгоныг хөгжүүлж, 
орон нутагт тав тухтай ажиллаж, 
амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

3.6.3.Улаанбаатар хот болон бусад 
хот сууриныг дахин төлөвлөж 
эдэлбэр газарт ногоон 
байгууламжийн эзлэх хувь хэмжээг 
2020 он гэхэд 15 хувь, 2030 он гэхэд 
30 хувьд хүргэх; 
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Түүнчлэн 2015-2016 онд “Тал хээр, 
говь цөлийн бүсийн авто болон 
төмөр зам дагуу зэрлэг амьтдад 
зориулсан гарц, гармын ерөнхий 
шаардлага”, “Ариутгах татуургын 
сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал бохир 
ус” “Хаягдал усны техникийн 
ерөнхий шаардлага”, Агаарын 
чанарын техникийн ерөнхий 
шаардлагын стандарт зэрэг нийт 25 
стандартыг боловсруулж, Үндэсний 
стандартаар батлуулав. Даян 
дэлхийн ногоон хөгжлийн 
байгууллагатай хамтран ажиллаж, 
цэцэрлэгийн ногоон барилгын зураг 
төсөл боловсруулж, хот, суурин 
газрын дулаан хангамжийн 
системийн үр ашгийн судалгаа, 
дулаан хангамжийг сайжруулах 
хувилбар, ногоон эрчим хүчний үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулж, “Хог хаягдал 
боловсруулан эрчим хүч 
үйлдвэрлэх” төслийг төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн загвараар 
хэрэгжүүлэхэд зориулан техник 
эдийн засгийн үндэслэл судалгааг 
хийгээд байна. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр /2011 он/ 

3.2.1.уур амьсгалын өөрчлөлтөөс 
хүний эрүүл мэндэд учирч болох 
аюул, эрсдэлийг эрт сэрэмжлүүлэх, 
хариу арга хэмжээний үр дүнг 
дээшлүүлэх;  

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 
404 тоот тушаалаар батлагдсан “Уур 
амьсгалыг өөрчлөлтийг бууруулах, 
дасан зохицох, хүний эрүүл мэндийг 
хамгаалах стратеги” хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулан 
үргэлжлүүлэн хэрэгжиж байна. 

 

3.3.19.газар ашиглалтыг сайжруулж, 
атаршсан газрыг сэргээн ашиглах 

ХХААЯ, Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг – Газрын 
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явдлыг өргөжүүлэх, шинээр газар 
хагалахыг хязгаарлах арга хэмжээ 
авах, уул уурхайн газрын нөхөн 
сэргээлтийг сайжруулах;  

харилцаа, геодези, зураг зүйн 
газрын хамтын ажиллагааны санамж 
бичгийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн 
эдэлбэр газрыг бүртгэлжүүлэн, түүх 
хөтлөх, хил хязгаарыг шинэчлэн 
тогтоох, нэгдсэн мэдээллийн сан 
байгуулах, суурь бааз бүрдүүлэх 
тариалангийн талбайн эзэмшил, 
ашиглалтанд хяналт шалгалт хийж, 
ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор 
Дорнод аймгийн Баян-Уул, 
Чулуунхороот, Чойбалсан, Халхгол, 
Матад, Хөлөнбуйр сумд, Төв 
аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, 
Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур, Ерөө 
сумдаар холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран 
тариалангийн талбайн эзэмшил, 
ашиглалтанд мониторингийн ажлыг 
хийж, гарсан зөрчлийг арилгах арга 
хэмжээг авч байна. 

3.3.20.ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх 
болон ногоон байгууламжийн хэмжээг 
нэмэгдүүлж, хүлэмжийн хийн 
шингээлтийг сайжруулах;  

Ойжуулалт, ойг нөхөн сэргээх ажлын 
зураг төслийг Ойн судалгаа 
хөгжлийн төв УТҮГ, аймгуудын ойн 
ангиуд боловсруулан гаргаж түүний 
дагуу гүйцэтгэдэг болов. Ойн тухай 
хууль 2012 онд шинэчлэгдэн 
батлагдсантай холбоотойгоор 
“Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга 
хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион 
байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал 
ойг үнэлэх, улсын ойн санд 
худалдан авах, өмчлүүлэх журам”-ыг 
шинэчлэн боловсронгуй болгон 
Сангийн сайд, Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн сайдын хамтарсан 
тушаалаар батлуулан Хууль зүйн 
яаманд улсын бүртгэлд 
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бүртгүүлэхээр хандсан боловч тус 
яамнаас дүгнэлт ирж бүх засварыг 
дүгнэлтийн дагуу хийж 2 сайдаар 
дахин батлуулж улсын бүртгэлд 
бүртгүүлэхээр хүргүүлсэн. Хууль 
зүйн яам журмыг бүртгэхээс дахин 
татгалзаж өмнө ирүүлсэн дүгнэлтээ 
үгүйсгэсэн хариу ирүүлээд байна. 

4 4.7.3.г.Бүс нутгийн 
байгалийн баялгийн 
нөөцийг хэмнэлттэй 
ашиглах, нөхөн 
сэргээх, амьдрах 
орчинд хал багатай 
дэвшилтэт арга 
технологи-нэвтрүүлэх, 
шилжүүлэх үйл 
ажиллагааг дэмжин 
урамшуулах; 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /1995 он/ 

25.Байгалийн баялгийг нөхөн 
сэргээх 

  

25.1.Байгалийн баялгийг 
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 
ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага байгаль орчны тэнцлийг 
хангах зорилгоор дараахь арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: 

  

25.1.1.Ховордсон амьтан, ургамлын 
ашиглалтыг хязгаарлах, тэдгээрийг 
үржүүлэх, нутагшуулах, тэжээлээр 
хангах зэргээр нөөцийг нь 
нэмэгдүүлэх; 

  

25.1.2.Байгалийн баялаг ашигласан 
газар, орчныг засаж сайжруулах, 
тохижуулах. 

  

25.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 
байдаггүй амьтныг үржүүлэх, 
нутагшуулах ургамлыг 
тарималжуулах, эгэл биетнийг 
өсгөвөрлөх ажлыг төрийн захиргааны 
төв байгууллага, эрх бүхий бусад 
байгууллагын зөвшөөрөл, хяналтын 
дор гүйцэтгэнэ. 

  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль /2012 он/ 

9.1.Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн 
байгаль орчныг хамгаалах, зүй 
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, 
стратегийн үнэлгээний зөвлөмжийн 

“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай” хууль 
батлагдсанаас хойш байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан 
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хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, 
урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих 
орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр 
дагаврыг хянах, илрүүлэх зорилгоор 
байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг 
гүйцэтгэсэн байгууллага 
боловсруулна. 

үнэлгээний 2087 тайланг 
шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнээс ашигт 
малтмал олборлох төсөл нь 297 
байна. Аж ахуй нэгж, байгууллагаас 
ирсэн хүсэлтийн дагуу байгаль 
орчны нөлөөллийн үнэлгээг 2015 
онд 255, 2016 онд 431 нарийвчилсан 
үнэлгээний төслийн тайланг 
шийдвэрлэлээ. 

Чөлөөт бүсийн тухай хууль /2015 он/ 

4.1.Чөлөөт бүс байгуулах зорилго нь 
тухайн бүсэд эрх зүй, хөрөнгө 
оруулалтын таатай орчныг 
бүрдүүлснээр иргэн, аж ахуйн 
нэгжийн экспорт, импортыг дэмжих, 
экспортын чиглэлийн үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх, худалдаа, үйлчилгээний 
шинэ салбар, аялал жуулчлал, 
хөрөнгө оруулалтыг татах, транзит 
тээвэр, логистикийг нэмэгдүүлэх, 
тэргүүний техник, технологийг 
нутагшуулах, худалдааг хөнгөвчлөх, 
бүс нутгийн хөгжлийг хурдасгах 
замаар эдийн засгийн өсөлтийг 
нэмэгдүүлэхэд оршино. 

 Хэрэгжихэд 
хүндрэлтэй 

Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого /1997 он/ 

3.З.Байгаль орчны бодлогыг 
хэрэгжүүлэхдээ нөхөн сэргээгдэх 
байгалийн нөөцийн хүрээнд 
амьдралын хэрэгцээг бүрэн хангах, 
үл нөхөгдөх буюу удаан сэргэдэг 
нөөцийг гагцхүү улс орны хөгжлийн 
нэмэлт хүчин зүйл болгон зохистой 
ашиглах замаар экологийн аюулгүй 
байдлыг хангах явдлыг чухалчилна. 

 Бйгал хамгаалах хуулийн хүрээнд 
хэрэгжүүлдэг 

Байгалийн нөөцийн 
хүрээнд амьдралын 
хэрэгцээг бүрэн хангах, 
үл нөхөгдөх буюу 
удаан сэргэдэг нөөцийг 
ашиглах нөхөн 
сэргээхэд өчүүхэн бага 
зардлаар хийгддэг 
төдийхөн 

Ногоон хөгжлийн бодлого /2014 он/ 
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3.1.3.Өрсөлдөөнийг урамшуулж 
бүтээмжийг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ 
байгаль орчны чадавхын хэм хэмжээ, 
стандартыг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн тогтоож мөрдүүлэх, 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний үр дүнг сайжруулах; 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2016 
оны 35 дугаар тогтоолоор батлан, 
нийт 255 үйл ажиллагааг 2030 он 
хүртэл 2 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 
Ногоон хөгжлийн бодлого нь 2015 
оны 9 дүгээр сард Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын дээд 
хэмжээний чуулганаар хэлэлцэн 
баталсан “Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр-2030”, Улсын Их Хурлаас 
2016 онд баталсан “Монгол Улсын 
Тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030” зэрэг хөгжлийн 
бодлогын баримт бичгүүдтэй нягт 
уялдаж байгаа болно. Дэлхийн 
хамтын нийгэмлэгийн улс орнуудын 
адилаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулахад Монгол Улсын оруулах 
хувь нэмэр (NDC)-ийг боловсруулж, 
2015 оны 9 дүгээр сард Конвенцийн 
нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
хүргүүлээд байгаа ба Монгол Улс 
2030 он гэхэд хүлэмжийн хийг 14% 
(7 сая тонн СО2)-иар бууруулна. 
Үүний дүнд жилд дунджаар 200 тн 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, 
эдгээр төсөл нь нүүрстөрөгчийн 
кредит тооцсон анхны төсөл болсон. 
2016 оны 9 дүгээр сард Монгол-
Японы Хамтарсан кредит олгох 
механизмын 4 дүгээр хурал зохион 
байгуулагдаж, дээрх 2 төслийн 
хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтыг 
157 кредитээр тооцож, үүний 20%-
ийг Монгол Улсын Засгийн газарт 

-Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2016-
2020 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрт туссан 
хөгжлийн төлөөх 
түншлэлийг өргөжүүлж, 
тогтвортой худалдан 
авалт, ногоон барилга, 
тогтвортой хот зэрэг 
ногоон хэв загварыг 
туршин нэвтрүүлж, 
нөөцийг хэмнэх, 
эргүүлэн ашиглах, 
хаягдлыг дахин 
боловсруулан ашиглах 
зэрэг арга хэмжээг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх; 
-“Ногоон зээлийн сан” 
байгуулах асуудлыг 
судлан, байгаль 
орчинд ээлтэй, 
хэмнэлттэй, үр ашиг 
бүхий тогтвортой, 
ногоон төслүүд, 
тэдгээрийг санаачлан 
хэрэгжүүлэх иргэн, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагыг дэмжих, 
зээлийн хүүгийн таатай 
нөхцөл бүхий 
санхүүжилтийн 
механизм бүрдүүлэх; 
-Аймаг, орон нутгийг 
хөгжүүлэх хэтийн 
зорилт, дунд 
хугацааны бодлогын 
баримт бичгийг 

3.2.1.Байгалийн унаган төрх, 
экосистемийн тэнцвэрт байдлыг 
хадгалах, цэнгэг усны нөөц, гол, 
мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 60-аас 
доошгүй хувийг тусгай хамгаалалтад 
авч, улсын тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн хэмжээг 2020 онд нийт 
нутаг дэвсгэрийн 25 хувь, 2030 онд 
30-аас доошгүй хувьд хүргэж, 
хамгаалалтын тогтвортой 
санхүүжилтийн механизмыг 
бүрдүүлэх; 

3.2.11.Хур бороо, цас, үерийн усыг 
хуримтлуулан ашиглах санаачилга, 
гадаргын усны хуримтлал бий болгон 
ашиглах төсөл, газрын доорх усыг 
нөхөн сэргээх, нөөцийг нэмэгдүүлэх 
туршилт судалгааг хөхиүлэн дэмжих; 

3.4.7.Алслагдсан нутагт бэлчээрийн 
даацад тохируулан мал аж ахуй 
эрхэлж, усны эх, булаг, шандыг 
арчилж тордох зэргээр бэлчээрийн 
доройтлоос сэргийлэх чиглэлээр 
санаачилгатай ажиллаж байгаа 
малчдад экосистемийн үйлчилгээний 
төлбөрийн урамшуулал олгох 
механизмыг бүрдүүлэх. 

3.5.2.Байгаль орчны удирдлагын MNS 
ISO14000 багц стандартыг аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад нэвтрүүлэхийг 
хөхиүлэн дэмжиж, бүтээгдэхүүний 
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үйлдвэрлэл, хэрэглээний хэмнэлттэй 
зөв дадлыг бий болгох; 

тооцуулахаар баталгаажсан болно. 
2015 онд Байгаль орчны 
менежментийн236тогтолцооны 5 
стандартыг Үндэсний стандартаар 
батлуулж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
тооцоолох, тайлагнах, магадлах, 
нотлох боломжтой болсон. 2016 онд 
уг тогтолцооны 5 стандартыг 
батлуулж, байгальд ээлтэй, эрчим 
хүч, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай 
байх, хог хаягдлыг бууруулах санал 
санаачилгыг дэмжих боломжийг 
бүрдүүлэв. 
Түүнчлэн 2015-2016 онд “Тал хээр, 
говь цөлийн бүсийн авто болон 
төмөр зам дагуу зэрлэг амьтдад 
зориулсан гарц, гармын ерөнхий 
шаардлага”, “Ариутгах татуургын 
сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал бохир 
ус” “Хаягдал усны техникийн 
ерөнхий шаардлага”, Агаарын 
чанарын техникийн ерөнхий 
шаардлагын стандарт зэрэг нийт 25 
стандартыг боловсруулж, батлуулав. 
Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн 
байгууллагатай хамтран ажиллаж, 
цэцэрлэгийн ногоон барилгын зураг 
төсөл боловсруулж, хот, суурин 
газрын дулаан хангамжийн 
системийн үр ашгийн судалгаа, 
дулаан хангамжийг сайжруулах 
хувилбар, ногоон эрчим хүчний үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулж, “Хог хаягдал 
боловсруулан эрчим хүч 
үйлдвэрлэх” төслийг төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн загвараар 
хэрэгжүүлэхэд зориулан техник 

Тогтвортой хөгжил, 
ногоон хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулан 
боловсруулахад орон 
нутагт дэмжлэг үзүүлэн 
ажиллах зэрэг арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж 
байна. 
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эдийн засгийн үндэслэл судалгааг 
хийгээд байна. 

Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /2010 он/ 

9.5.4. Зорилт 4. Цөлжилтөд өртсөн 
бүс нутагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
бусад хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилттэй 
нягт уялдуулан, иргэдийн амьжиргааг 
дээшлүүлэх, амьдрах орчныг 
хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээг 
нэмэгдүүлэх.  

 “Төрөөс ойн талаар 
баримтлах бодлого”, 
“Төрөөс хүнс хөдөө аж 
ахуйн талаар 
баримтлах бодлого”, 
“Ногоон хөгжлийн 
бодлого”, “Цөлжилттэй 
тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр”, “Ойн тухай 
үндэсний хөтөлбөр”, 
“Ус” үндэсний 
хөтөлбөр, “Ногоон 
хэрэм”, Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үндэсний 
хөтөлбөр, Биологийн 
олон янз байдлын 
үндэсний хөтөлбөр, 
“Монгол мал хөтөлбөр” 
зэрэг хөтөлбөрүүдийн 
уялдааг хангаж, 
салбар дундын 
бодлого, төлөвлөлт, 
зохицуулалтыг 
сайжруулах; 

Тусгай хамгаалттай газар нутгийн тухай хууль /1994 он/ 

26.4.Тусгай хамгаалалттай газар 
нутаг, түүний орчны бүсийг хөгжүүлэх, 
экологийн аюулгүй байдал, байгаль 
орчны тэнцвэрт байдлыг хангах 
үндэсний хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэх; 

Монгол улсын тусгай хамгаалалттай 
газрын үндэсний хөтөлбөр /1998 он/ 

-Говийн их дархан 
цаазат газрын “Б” 
хэсгийн өргөтгөл, 
Отгонтэнгэрийн дархан 
цаазат газрын 
өргөтгөл, Булган голын 
эх, Их Онгогийн 
байгалийн цогцолборт 
газрын өргөтгөл, 
Дарьгангын байгалийн 

27. Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагын бүрэн 
эрх. Тусгай хамгаалалттай газар 
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нутгийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага нь 
дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

цогцолборт газрын 
өргөтгөл, Дулаан 
хайрхан уул, 
Дэлгэрхаан уулыг 
байгалийн нөөц газрын 
ангиллаар, Цагаан 
Дэлийн агуйг дурсгалт 
газрын ангиллаар (7 
газар нутаг) тус тус 
улсын тусгай 
хамгаалалтад авах 
асуудлыг Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн, УИХ-д 
өргөн мэдүүлэх; 
-Тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг эцэслэн 
боловсруулж, Засгийн 
Газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн, УИХ-д 
өргөн мэдүүлэх; 
-Монгол улсын 
тогтвортой хөгжлийн 
үзэл баримтлал -2030-
д зааснаар 2030 он 
гэхэд нийт нутгийн 
30%-д хүргэх зорилт 
тавин ажиллаж байгаа 
бөгөөд үүнийг 
хэрэгжүүлэхэд онцгой 
анхаарч ажиллах 
хэрэгтэй 

27.1.Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн талаарх төрийн бодлого, 
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах; 

 

27.2.Тусгай хамгаалалттай газар 
нутагт явуулах судалгаа, 
шинжилгээний ажлын журам, 
хөтөлбөрийг батлах, зөвшөөрөл 
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олгох, холбогдох тайлан, мэдээллийг 
авч нэгдсэн санд оруулах; 

27.3.Биологийн төрөл зүйлд судалгаа, 
тооллого явуулах, бүртгэл хөтлөх 
аргачлал, хөтөлбөрийг батлах, 
зөвшөөрөгдсөн бүсээс ажиглалтын 
зориулалтаар дээж, сорьц авах, 
хэмжилт хийх, сүргийн бүтцийг 
зохицуулах зорилгоор ан амьтныг 
агнах, барих журам тогтоох; 

 ТХГН-уудын хооронд 
зэрлэг амьтад 
нүүдэллэх, шилжих 
эко-коридор бүс нутаг 
байгуулах эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлэх; 

27.4.Ойг арчлах, ойжуулах, хөрс, 
ургамлыг нөхөн сэргээх журам, 
хөтөлбөрийг баталж, нөхөн сэргээх 
газрын хэмжээ, уг ажлыг гүйцэтгэх 
арга, технологийг тогтоох; 

  

27.8.Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн зөвшөөрөгдсөн бүс дэх 
суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөө, 
шинээр байгуулах аялал, жуулчлалын 
бааз, амралт, сувиллын байршил, 
төслийг холбогдох төрийн захиргааны 
төв байгууллагуудтай хамтран хянан 
батлах; 

 -2016-2018 онд 9 
аймгийн 29 сумын 
3,820,042 га талбайг 
хамарсан дархан 
цаазат газрын 
өргөтгөл-4, байгалийн 
цогцолборт газар 
шинээр 4, өргөтгөлөөр-
2, байгалийн нөөц 
газар шинээр 10, 
өргөтгөлөөр-1, 
дурсгалт газар 1, нийт 
22 газрыг улсын тусгай 
хамгаалалтанд авч, 
сүлжээг өргөтгөхөөр 
судалгаа хийж 
шийдвэрлэх; 
 

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль /2012 он/ 

6.2.1.бүс нутгийн онцлогт тохируулан 
газрын тогтвортой менежментийг бий 
болгох; 

  Төрөөс газрын талаар 
баримтлах бодлого 
тодорхой биш учраас 
газрын тогтвортой 
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менежементийн 
асуудал одоогоор 
хэрэгжээгүй гэж үзэж 
болно. 

Усны тухай хууль /2012 он/ 

30.4.Хот, суурины унд ахуйн 
төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэр, 
шугам сүлжээнээс үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай усны эх үүсвэр, шугам 
сүлжээг тусгаарлана. 

 Энэ асуудал өнөөгийн 
байдлаар тодорхой бус 
байна. 

Ногоон хөгжлийн бодлого /2014 он/ 

3.6.2.Хот, тосгоны газар ашиглалт, 
барилгажилтын бүсчлэл, дэд бүтцийн 
төлөвлөлтийг боловсронгуй болгон 
хэрэгжүүлэх, хариуцлага хүлээлгэх 
эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгож 
агаар, ус, хөрсний бохирдлыг 
бууруулах; 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2016 
оны 35 дугаар тогтоолоор батлан, 
нийт 255 үйл ажиллагааг 2030 он 
хүртэл 2 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 
Ногоон хөгжлийн бодлого нь 2015 
оны 9 дүгээр сард Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын дээд 
хэмжээний чуулганаар хэлэлцэн 
баталсан “Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр-2030”, Улсын Их Хурлаас 
2016 онд баталсан “Монгол Улсын 
Тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030” зэрэг хөгжлийн 
бодлогын баримт бичгүүдтэй нягт 
уялдаж байгаа болно. Дэлхийн 
хамтын нийгэмлэгийн улс орнуудын 
адилаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулахад Монгол Улсын оруулах 
хувь нэмэр (NDC)-ийг боловсруулж, 
Монгол Улс 2030 он гэхэд 
хүлэмжийн хийг 14% (7 сая тонн 
СО2)-иар бууруулна.  
Байгаль орчны менежментийн 236 
тогтолцооны 5 батлуулж, байгальд 

- Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрт туссан 
хөгжлийн төлөөх 
түншлэлийг өргөжүүлж, 
тогтвортой худалдан 
авалт, ногоон барилга, 
тогтвортой хот зэрэг 
ногоон хэв загварыг 
туршин нэвтрүүлж, 
нөөцийг хэмнэх, 
эргүүлэн ашиглах, 
хаягдлыг дахин 
боловсруулан ашиглах 
зэрэг арга хэмжээг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх 
зорилтыг хэрэгжүүлж 
байна. 
Аймаг, орон нутгийг 
хөгжүүлэх хэтийн 
зорилт, дунд 
хугацааны бодлогын 
баримт бичгийг 
Тогтвортой хөгжил, 
ногоон хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулан 
боловсруулахад орон 
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ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, үр 
ашигтай байх, хог хаягдлыг 
бууруулах санал санаачилгыг 
дэмжих боломжийг бүрдүүлэв. 
Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн 
байгууллагатай хамтран ажиллаж, 
цэцэрлэгийн ногоон барилгын зураг 
төсөл боловсруулж, хот, суурин 
газрын “Хог хаягдал боловсруулан 
эрчим хүч үйлдвэрлэх” төслийг төр, 
хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
загвараар хэрэгжүүлэхэд зориулан 
техник эдийн засгийн үндэслэл 
судалгааг хийгээд байна. 

нутагт дэмжлэг үзүүлэн 
ажиллах зэрэг арга 
хэмжээг хэрэгжүүлмээр 
байна.. 

Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газрын үндэсний хөтөлбөр /1998 он/ 

6.2.5. тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн байгалийн гоо үзэсгэлэн, 
түүх, соѐлын дурсгалт зүйлсийг үр 
өгөөжтэй ашиглахад чиглэгдсэн 
үйлчилгээ, дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. 

Сургалт, сурталчилгааны ажлыг 
өргөн хүрээнд /төв болон орон 
нутгийн хэмжээнд/ зохион байгуулж, 
“ТХГН-ийн үүрэг, ач холбогдлын 
талаар хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр өргөн сурталчилж, хүн 
амын мэдлэг, мэдээллийн түвшинг 
байнга дээшлүүлнэ” гэсэн зорилтыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор олон талт 
ажлуудыг хэрэгжүүлснээр иргэд 
болон орон нутгийн захиргаадын 
байгаль хамгаалах ухамсар, 
ойлголт, тэдний хамтран ажиллах 
сонирхол, хандлага ихээхэн 
нэмэгдсэн. 

тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн 
байгалийн гоо 
үзэсгэлэн, түүх, 
соѐлын дурсгалт 
зүйлсийг түшиглэсэн 
үйлчилгээ дэд 
бүтэцхөгжүүлэх 
асуудал туйлын 
хангалтгүй . харинч 
бохидолт ачаалал 
цаашид нэмэгдэх 
өндөр эрсдэлтэй.  

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль /2012 он/ 

13.1.Байгаль орчныг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 
зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсэгт 
/цаашид “төлбөрийн орлогын хэсэг“ 
гэх/ төсвийн жилд байгаль орчныг 
хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн 
сэргээхэд шаардагдах санхүүгийн эх 

Байгалийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн тухай хуулийн дагуу 
хуримтлагдсан орлогоос бүрдүүлэх 
боломжтой. Гэтэл орон нутагт 
төвлөрсөн байгалийн нөөц 
ашигласны төлбөрийн орлогоос 
тухайн нөөцийг хамгаалах, нөхөн 

Иймд хуулийн 
хэрэгжилтийг бүрэн 
хангах шат дараалсан 
арга хэмжээг бүх 
шатны байгууллагууд 
хамтран авч 
хэрэгжүүлэх 
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үүсвэрийг бүрдүүлэх зорилгоор 
хуваарилсан байгалийн нөөц 
ашигласны төлбөрийн орлогын 
тодорхой хувьтай тэнцэх хэмжээний 
мөнгөн хөрөнгө багтана. 

сэргээх, нэмэгдүүлэх арга хэмжээнд 
зарцуулах талаархи хуулийн 
заалтуудын хамгийн доод 
хязгаараар тооцоход хангалтгүй 
буюу 40 орчим хувийн, 2016 онд 
33,0%-ийн хэрэгжилттэй байна. 

шаардлагатай байна. 

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль /2012 он/ 

8.1.1.хөрс хамгаалах, цөлжилттэй 
тэмцэх, экологийн аюулгүй байдлыг 
хангах үндэсний хөтөлбөрийг батлах, 
түүнийг хэрэгжүүлэх; 

Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөр, 2010  Хөтөлбөр батлагдаж 
түүнийг хэрэгжүүлэх 
журам батлагдсан 
боловч өнөөгийн 
байдлаар түүний 
хэрэгжүүлэх бүтэц 
байхгүй байна. 

8.2.1.хөрсийг хaмгаалах, цөлжилтөөс 
сэргийлэх төрийн бодлого, үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах; 

8.2.2.хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс 
сэргийлэх үйл ажиллагаатай 
холбогдсон дүрэм, журам, нөхөн 
сэргээх технологи болон хохирлын 
нөхөн төлбөр тогтоох аргачлал, 
зааврыг баталж, түүний хэрэгжилтийг 
хангах; 
Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого /1997 он/ 

Ногоон хөгжлийн бодлого /2014 он/ 

2.1.Зорилго 
Ногоон хөгжлийн үзэл санаанд 
тулгуурласан, иргэдийн оролцоог 
хангасан эдийн засгийн өсөлтийг бий 
болгосноор хүрээлэн байгаа орчны 
тогтвортой байдлыг хадгалан ирээдүй 
хойч үедээ өвлүүлж, үр өгөөжийг нь 
урт хугацаанд хүртэх боломжоор 
хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн 
хөгжингүй улс болно. 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2016 
оны 35 дугаар тогтоолоор батлан, 
нийт 255 үйл ажиллагааг 2030 он 
хүртэл 2 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 
Ногоон хөгжлийн бодлого нь 2015 
оны 9 дүгээр сард Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын дээд 
хэмжээний чуулганаар хэлэлцэн 
баталсан “Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр-2030”, Улсын Их Хурлаас 
2016 онд баталсан “Монгол Улсын 

-Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2016-
2020 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрт туссан 
хөгжлийн төлөөх 
түншлэлийг өргөжүүлж, 
тогтвортой худалдан 
авалт, ногоон барилга, 
тогтвортой хот зэрэг 
ногоон хэв загварыг 
туршин нэвтрүүлж, 
нөөцийг хэмнэх, 
эргүүлэн ашиглах, 

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

Тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030” зэрэг хөгжлийн 
бодлогын баримт бичгүүдтэй нягт 
уялдаж байгаа болно. Дэлхийн 
хамтын нийгэмлэгийн улс орнуудын 
адилаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулахад Монгол Улсын оруулах 
хувь нэмэр (NDC)-ийг боловсруулж, 
2015 оны 9 дүгээр сард Конвенцийн 
нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
хүргүүлээд байгаа ба Монгол Улс 
2030 он гэхэд хүлэмжийн хийг 14% 
(7 сая тонн СО2)-иар бууруулна. 
Үүний дүнд жилд дунджаар 200 тн 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, 
эдгээр төсөл нь нүүрстөрөгчийн 
кредит тооцсон анхны төсөл болсон. 
2016 оны 9 дүгээр сард Монгол-
Японы Хамтарсан кредит олгох 
механизмын 4 дүгээр хурал зохион 
байгуулагдаж, дээрх 2 төслийн 
хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтыг 
157 кредитээр тооцож, үүний 20%-
ийг Монгол Улсын Засгийн газарт 
тооцуулахаар баталгаажсан болно. 
2015 онд Байгаль орчны 
менежментийн236тогтолцооны 5 
стандартыг Үндэсний стандартаар 
батлуулж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
тооцоолох, тайлагнах, магадлах, 
нотлох боломжтой болсон. 2016 онд 
уг тогтолцооны 5 стандартыг 
батлуулж, байгальд ээлтэй, эрчим 
хүч, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай 
байх, хог хаягдлыг бууруулах санал 
санаачилгыг дэмжих боломжийг 
бүрдүүлэв. 
Түүнчлэн 2015-2016 онд “Тал хээр, 

хаягдлыг дахин 
боловсруулан ашиглах 
зэрэг арга хэмжээг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх; 
-“Ногоон зээлийн сан” 
байгуулах асуудлыг 
судлан, байгаль 
орчинд ээлтэй, 
хэмнэлттэй, үр ашиг 
бүхий тогтвортой, 
ногоон төслүүд, 
тэдгээрийг санаачлан 
хэрэгжүүлэх иргэн, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагыг дэмжих, 
зээлийн хүүгийн таатай 
нөхцөл бүхий 
санхүүжилтийн 
механизм бүрдүүлэх; 
-Аймаг, орон нутгийг 
хөгжүүлэх хэтийн 
зорилт, дунд 
хугацааны бодлогын 
баримт бичгийг 
Тогтвортой хөгжил, 
ногоон хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулан 
боловсруулахад орон 
нутагт дэмжлэг үзүүлэн 
ажиллах зэрэг арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 
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говь цөлийн бүсийн авто болон 
төмөр зам дагуу зэрлэг амьтдад 
зориулсан гарц, гармын ерөнхий 
шаардлага”, “Ариутгах татуургын 
сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал бохир 
ус” “Хаягдал усны техникийн 
ерөнхий шаардлага”, Агаарын 
чанарын техникийн ерөнхий 
шаардлагын стандарт зэрэг нийт 25 
стандартыг боловсруулж, Үндэсний 
стандартаар батлуулав. Даян 
дэлхийн ногоон хөгжлийн 
байгууллагатай хамтран ажиллаж, 
цэцэрлэгийн ногоон барилгын зураг 
төсөл боловсруулж, хот, суурин 
газрын дулаан хангамжийн 
системийн үр ашгийн судалгаа, 
дулаан хангамжийг сайжруулах 
хувилбар, ногоон эрчим хүчний үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулж, “Хог хаягдал 
боловсруулан эрчим хүч 
үйлдвэрлэх” төслийг төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн загвараар 
хэрэгжүүлэхэд зориулан техник 
эдийн засгийн үндэслэл судалгааг 
хийгээд байна. 

Ногоон хөгжлийн бодлого /2014 он/ 

3.2.4.Биологийн олон янз байдлын 
удмын санг хамгаалах, тархац нутаг, 
амьдрах орчныг тэтгэх замаар 
хомсдолоос сэргийлж, ашиглалтын 
нөөц бүрдүүлэх; 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2016 
оны 35 дугаар тогтоолоор батлан, 
нийт 255 үйл ажиллагааг 2030 он 
хүртэл 2 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 
Ногоон хөгжлийн бодлого нь 2015 
оны 9 дүгээр сард Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын дээд 

-Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2016-
2020 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрт туссан 
хөгжлийн төлөөх 
түншлэлийг өргөжүүлж, 
тогтвортой худалдан 
авалт, ногоон барилга, 
тогтвортой хот зэрэг 

3.2.8.Ой, түүний дагалт баялаг, 
байгалийн ургамал, амьтны 
хамгаалал, зохистой ашиглалтад 
нутгийн иргэдэд түшиглэсэн 
байгалийн нөөцийн менежментийг 
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төлөвшүүлж, тогтвортой 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэх; 

хэмжээний чуулганаар хэлэлцэн 
баталсан “Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр-2030”, Улсын Их Хурлаас 
2016 онд баталсан “Монгол Улсын 
Тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030” зэрэг хөгжлийн 
бодлогын баримт бичгүүдтэй нягт 
уялдаж байгаа болно. Дэлхийн 
хамтын нийгэмлэгийн улс орнуудын 
адилаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулахад Монгол Улсын оруулах 
хувь нэмэр (NDC)-ийг боловсруулж, 
2015 оны 9 дүгээр сард Конвенцийн 
нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
хүргүүлээд байгаа ба Монгол Улс 
2030 он гэхэд хүлэмжийн хийг 14% 
(7 сая тонн СО2)-иар бууруулна. 
Үүний дүнд жилд дунджаар 200 тн 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, 
эдгээр төсөл нь нүүрстөрөгчийн 
кредит тооцсон анхны төсөл болсон. 
2016 оны 9 дүгээр сард Монгол-
Японы Хамтарсан кредит олгох 
механизмын 4 дүгээр хурал зохион 
байгуулагдаж, дээрх 2 төслийн 
хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтыг 
157 кредитээр тооцож, үүний 20%-
ийг Монгол Улсын Засгийн газарт 
тооцуулахаар баталгаажсан болно. 
2015 онд Байгаль орчны 
менежментийн236тогтолцооны 5 
стандартыг Үндэсний стандартаар 
батлуулж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
тооцоолох, тайлагнах, магадлах, 
нотлох боломжтой болсон. 2016 онд 
уг тогтолцооны 5 стандартыг 
батлуулж, байгальд ээлтэй, эрчим 
хүч, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай 

ногоон хэв загварыг 
туршин нэвтрүүлж, 
нөөцийг хэмнэх, 
эргүүлэн ашиглах, 
хаягдлыг дахин 
боловсруулан ашиглах 
зэрэг арга хэмжээг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх; 
-“Ногоон зээлийн сан” 
байгуулах асуудлыг 
судлан, байгаль 
орчинд ээлтэй, 
хэмнэлттэй, үр ашиг 
бүхий тогтвортой, 
ногоон төслүүд, 
тэдгээрийг санаачлан 
хэрэгжүүлэх иргэн, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагыг дэмжих, 
зээлийн хүүгийн таатай 
нөхцөл бүхий 
санхүүжилтийн 
механизм бүрдүүлэх; 
-Аймаг, орон нутгийг 
хөгжүүлэх хэтийн 
зорилт, дунд 
хугацааны бодлогын 
баримт бичгийг 
Тогтвортой хөгжил, 
ногоон хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулан 
боловсруулахад орон 
нутагт дэмжлэг үзүүлэн 
ажиллах зэрэг арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

3.3.4.Байгаль орчинд халтай 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бараа 
бүтээгдэхүүний импорт, хэрэглээг 
багасгахад чиглэсэн ногоон татварын 
системийг бий болгох; 
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байх, хог хаягдлыг бууруулах санал 
санаачилгыг дэмжих боломжийг 
бүрдүүлэв. 
Түүнчлэн 2015-2016 онд “Тал хээр, 
говь цөлийн бүсийн авто болон 
төмөр зам дагуу зэрлэг амьтдад 
зориулсан гарц, гармын ерөнхий 
шаардлага”, “Ариутгах татуургын 
сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал бохир 
ус” “Хаягдал усны техникийн 
ерөнхий шаардлага”, Агаарын 
чанарын техникийн ерөнхий 
шаардлагын стандарт зэрэг нийт 25 
стандартыг боловсруулж, Үндэсний 
стандартаар батлуулав. Даян 
дэлхийн ногоон хөгжлийн 
байгууллагатай хамтран ажиллаж, 
цэцэрлэгийн ногоон барилгын зураг 
төсөл боловсруулж, хот, суурин 
газрын дулаан хангамжийн 
системийн үр ашгийн судалгаа, 
дулаан хангамжийг сайжруулах 
хувилбар, ногоон эрчим хүчний үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулж, “Хог хаягдал 
боловсруулан эрчим хүч 
үйлдвэрлэх” төслийг төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн загвараар 
хэрэгжүүлэхэд зориулан техник 
эдийн засгийн үндэслэл судалгааг 
хийгээд байна. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр /2011 он/ 

3.4.10.уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
байгаль экологи, нийгэм, эдийн 
засгийн салбарт нөлөөлөх байдлын 
болон эрсдэлийн үнэлгээг тодорхой 
давтамжтай хийж байх;  

УАӨ-ийн бэлчээрт үзүүлэх 
нөлөөллийн үнэлгээ болон МАА, 
ургамлын өвчин хортны тархалтанд 
нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээг хийж, 
УЦУОХ-д удаа дараа хэрэгжсэн 
ШУТС-ийн төсөл болон УАӨҮИ, 
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MSNC, УАӨ-ийн эрсдэлийн үнэлгээ, 
УАӨ-д өндөр эрсдэлтэй голуудын 
сав газрын нарийвчилсан судалгаа 
зэрэг судалгааг хийж үр дүнг тайлан, 
ном товхимолд оруулан хэвлүүлж, 
нийтэд түгээв. 

3.4.11.дасан зохицох арга хэмжээний 
хувилбар, тэдгээрийн өртөг зардал-үр 
ашгийн тооцоог эдийн засгийн салбар 
тус бүрээр гаргах.  

Монгол орны байгалийн 6 өөр бүс 
нутагт орших 79 сумын нийт 490 
малчин айл өрхүүдээс авах санал 
асуулга (17 хуудас), судалгааг 
цуглуулж, мэдээлэлд тулгуурлан 
“ХАА-н салбарын уур амьсгалд 
дасан зохицох-эдийн засгийн Азийн 
судалгаа” ажлын хүрээнд “Уур 
амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан 
зохицох асуудалд эдийн засгийн дүн 
шинжилгээ хийх, чадавхи бэхжүүлэх 
хөтөлбөр”- өөс санал болгосон 
STATA13 статистикийн программ 
ашиглан өртөг үр ашгийн анализ 
хийгдсэн байна. 

 

Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /2010 он/ 

9.2.1.2. хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс 
сэргийлэх талаар хуулийн төсөл 
боловсруулах; 

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс 
сэргийлэх тухай хууль 2012 онд 
батлагдсан. 

Хуулийн хэрэгжилтийн 
байдалд оддогоор 
үнэлгээ өгсөн үнэлэт 
дүгнэлт алга байна. 

Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, 
нөхөн төлбөр тооцох аргачлал 
/2010 он/ 

  

8 4.7.3.з. Бүсийн хүрээнд 
тодорхой газар нутгийг 
гадаадын сонирхогч 
улс орон, гадаадын 
хөрөнгө оруулагчдад 
гэрээний үндсэн дээр 
урт хугацаагаар 
түрээслэн ашиглуулж 
байгаль орчин, 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /1995 он/ 

15.8.Байгаль орчныг хамгаалах 
асуудлаар гадаад улс, олон улсын 
байгууллагатай хамтран ажиллах; 

Байгаль орчныг хамгаалах 
чиглэлээр олон улсын төсөл 
хөтөлбөрүүд хэрэгжижи байгаль 
хамгаалах бодлого үйл ажиллаанд 
тусгаж байдаг 

Байгаль орчныг 
хамгаалах, нөхөн 
сэргээх мэргэжилтэй 
боловсон хүчний 
чадавхийг шаардлага 
нийцүүлэн 
сайжруулахад 
анхаарах 
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хөгжлийн асуудлыг иж 
бүрэн шийдвэрлэх 
нөхцөлийг хангах; 

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын туха й хууль /2003 он/  

13.1.3.Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих 
үйл ажиллагаанд гадаадын хөрөнгө 
оруулагчид, олон улсын 
байгууллагын оролцоог өргөжүүлэх 
арга хэмжээ авах; 

 Хэрэгжээгүй буюу 
одоогоор хүлээлтийн 
байдалтай байна. 

Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газрын үндэсний хөтөлбөр /1998 он/ 

3.12.Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд гадаад 
улс, олон улсын байгууллагатай 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 

1. Дэлхийн байгаль, соѐлын өвийн 
жагсаалтад-4, Дэлхийн соѐлын 
өвийн жагсаалтад-2, Олон улсын хүн 
ба шим мандлын нөөц газрын 
сүлжээнд-7, Рамсарын конвенцийн 
хавсралтад-11 нуур, түүний орчмын 
бүс, ус, намгархаг газар тусгай 
хамгаалалттай газар тус тус 
хамрагдсан. 
2. Дэлхийн тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн нэгдсэн мэдээлэлд 
Монгол орны 99 тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг 
бүртгэгдэв. 
3. Монгол улс тусгай хамгаалалттай 
газар нутагтай холбоотой олон 
улсын хэмжээний 6 конвенцид 
нэгдэн орсон. 
4. Монгол улсын санаачлагаар хөрш 
улсуудтай хил дамнасан болон 
зэрэгцсэн хамгаалалттай газар нутаг 
бий болгох ажлыг эхлүүлж, Монгол 
Дагуурын дархан цаазат газар 
багтсан Монгол, ОХУ, БНХАУ-ын 
зэрэгцсэн тусгай хамгаалалттай 
газар, Увс нуурын ай савын дархан 
цаазат газар багтаж буй Монгол, 
ОХУ-ын зэрэгцсэн тусгай 
хамгаалалттай газрыг байгуулж, 
шинээр зэрэгцсэн тусгай 
хамгаалалттай 2 газрыг бий 

Тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн сүлжээг 
өргөүүлэх байгаль 
нөөц, чадавх муутай 
эмзэг тогтоцтой газар 
нутгаа олон улсын 
хамтын ажиллагаа 
болон бусад талаар 
хамтран ажиллах 
хамгаалах ажлыг 
өнөөгийн түвшид сайн 
хийггдэж байна. 

4.9.2. тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн сүлжээнд эн тэргүүнд 
санхүүжүүлэх шаардлагатай 
менежментийн зорилтуудыг 
тодорхойлж, холбогдох 
санхүүжилтийг гадаад орны тусламж, 
олон улсын байгууллагын шугамаар 
шийдвэрлэх алхамуудыг хийх; 

4.10.1 гадаад оронтой байгуулах 
гэрээ, хэлэлцээрт тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн 
асуудлыг тодорхой чиглэлээр тусгаж 
хэрэгжүүлэх; 

4.10.2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд Нэгдсэн Үндэстний 
байгууллагын төрөлжсөн 
байгууллага, олон улсын бусад 
байгууллага, гадаад орнуудтай 
хамтран ажиллах, төсөл хэрэгжүүлэх; 
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болгохоор урьдчилсан байдлаар 
хэлэлцээр хийв. 
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Байгаль орчны бодлогын чиг хандлага 

Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, экологийн эмзэг орчин бүхий уул, тал хээр, 

говь цөл хосолсон өргөн уудам нутагт цөөн хүн амтай, бэлчээрийн мал аж ахуй 

голлон эрхэлж уламжлалтай боловч өнгөрсөн зууны дунд үеэс нийгмийн хөгжилтэй 

уялдаж хөдөө орон нутагт төв суурин байгуулах, нийгмийн үйлчилгээний хангамжийг 

сайжруулах асуудлыг шийдвэрлэж амьдралын хэв маягийг суурин соѐл иргэншлийн 

ололтоор баяжуулж, үндэсний эдийн засаг, соѐлын дэвшлийг түргэтгэхэд чухал үүрэг 

гүйцэтгэж иржээ. Нөгөө талаас үйлдвэр хөгжүүлэх, хот байгуулах ажлыг байгаль 

орчны даац, чадавх, бэлчээрийн мал аж ахуйд түшиглэсэн хүн амын нүүдлийн хэв 

шинжийн нутагшилтын онцлогтой сайтар уялдуулж оновчтой зохион байгуулж 

ирээгүйгээс ой, ус, бэлчээрийн ургамал, ан амьтны нөөц хомсдож, орон нутгийн олон 

хот суурин тодорхой чиг үүрэггүй орхигдож, байгаль орчин, нийгмийн хөгжлийн тэнцэл 

алдагдах хандлагатай боллоо. Мөн Орон нутгийн хөгжлийн хоцронгуй байдал нь 

Монгол Улсын эдийн засгийг газар зүйн байрлалынх нь дагуу гадаад орнуудтай 

холбон хөгжүүлж, гадаад хамтын ажиллагааны үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжийг 

нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсон.  

"Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал"-д Монгол Улсыг бүсчлэн 

хөгжүүлэх /цаашид "бүсчилсэн хөгжил" гэх/ арга замыг боловсруулж, бүсчлэлээр 

дамжуулан нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах төрийн байгуулалт, эдийн 

засаг, нийгэм соѐл, хүн амын нутагшилт, хот байгуулалт, гадаад хамтын ажиллагааны 

таатай орчныг бүрдүүлэх, эдийн засгийн бүсүүдийн хүрээнд бүс нутаг-хот 

байгуулалтын уялдааг хангах замаар аймаг, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төрийн 

бодлого, зохицуулалтын тогтолцоог бий болгох чиглэл, үйл ажиллагааны зарчмын 

үндсийг тодорхойлж байна. 

Байгалийн баялгийг ашигласны төлбөрийг ашиглагч нь, орчныг бохирдуулсны 

төлбөрийг бохирдуулагч нь нөхөн төлж, хамгаалдаг байх, экологийн тэнцлийг хангах 

нийтлэг зорилтыг хэрэгжүүлэхэд аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрсдийн хувь нэмэр, 

хандиваа оруулдаг байх арга, сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, орчинд сөрөг нөлөөгүй техник, 

технологийн хэрэглээг урамшуулж, сөрөг нөлөөтэйг нь хязгаарлах чиглэлээр эдийн 

засаг, эрх зүйн зохицуулалтыг хүчтэй болгоно; 
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Хэрэгжүүлэх үе шат 

5.7. 2001-2010-аад оны хугацаанд тогтвортой хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх үе 

эхэлнэ. Энэ үе шатанд байгаль орчны болон эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилтийн 

шатны уялдааг хангах замаар тогтвортой хөгжлийн экологийн үндэс суурийг 

бүрдүүлэхэд тэргүүлэх ач холбогдол өгнө. Экологи-эдийн засгийн бүсчлэлтэй 

уялдуулан байгалийн нөөцийн чадавхи сайтай бүс нутагт хөгжлийн тулгуур төв, дэд 

бүтцийн таталцлын тэнхлэгүүдийг орчны даацад нийцүүлэн үүсгэн хөгжүүлнэ. 

5.10. 2010-2020 оны хугацаанд экологийн баримжаат төрийн бодлого хэрэгжих үе 

эхэлнэ. Энэ хугацаанд нийгмийн амьдралын голлох хүрээнд хүрээлэн байгаа 

орчиндоо зохицон ажиллах арга, зохион байгуулалтыг нэвтрүүлнэ. 

3.3.1 Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого 

Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого нь байгаль орчин, байгалийн 

нөөцийнхөө харьцангуй давуу байдалд тулгуурлан нөөц баялгийг нь зохистой 

ашиглахад зохицсон аж ахуйн уламжлалт болон орчин үеийн нийтлэг хэвшлийг 

хослуулан хөгжүүлэх замаар байгалийн баялгийг нөхөн сэргээж, төрх байдлыг нь 

хамгаалж, иргэний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бий болгоход 

чиглэгдэнэ. 

1.2.Экологийн тэнцлийг хангахад дараахь зарчим баримтална: 

1.2.1.амьдралын орчны эрүүл аюулгүй байдлыг хангасан байх; 

1.2.2.ирээдүй үеийнхэнд учирч болзошгүй экологийн хохирлыг багасгах; 

1.2.3.байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг ашиглах шийдвэр, үйл 

ажиллагаа ил тод байх. 

Байгаль орчны бодлогын үндсэн чиглэл 

3.3.2. Ус үндэсний хөтөлбөр 

"Ус" үндэсний хөтөлбөрийн зорилго, стратегийн зорилт 

1.Монгол орны усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос хамгаалах, боломжит нөөцийг зүй 

зохистой ашиглан улс орны хөгжлийн түлхүүр болгох, монгол хүн эрүүл, аюулгүй 

орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү 

хөтөлбөрийн зорилго оршино. 

2.Хөтөлбөрийн зорилгыг доорх стратегийн зорилтуудаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ: 

2.1.монгол орны усны нөөцийг хамгаалан түүний бүрэлдэн тогтох, цэвэр ариун 

чанараа хадгалах, байгалийн аясаар сэргэх бүхий л боломжийг хангах; 
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 2.2.нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд усны нөөц, чанарын хяналт-шинжилгээний байнгын, 

тасралтгүй, шинэ дэвшилтэт технологид суурилсан сүлжээ байгуулан ажиллуулж 

мэдээлэл, удирдлагын шуурхай байдлыг хангах;  

2.3.усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох, хүн амыг эрүүл ахуйн стандартын 

шаардлагад нийцсэн усаар хангаж, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг 

сайжруулан тогтвортой хөгжлийг тэтгэх үндсэн нөхцөл бий болгох; 

2.4.усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хэмнэх, хаягдал бохир усыг эргүүлэн 

ашиглах, цэвэрлэх дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, үерийн аюулаас сэргийлэх цогц 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, үүнд чиглэсэн аливаа үйл ажиллагаа, санал 

санаачилгыг хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжих; 

2.5.усны нөөц, ашиглалтын менежментийг боловсронгуй болгож ус ашиглалтын олон 

талт харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчин, удирдлага, зохион байгуулалтыг 

боловсронгуй болгох, боловсон хүчнийг чадавхижуулах; 

2.6.усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах шинжлэх ухааны мэдээлэл, 

дэвшилтэт арга, технологийг уламжлалт зан үйл, ѐс суртахууны хэм хэмжээгээр 

баяжуулан өсвөр, залуу үе, нийт иргэдэд сурталчлан түгээн дэлгэрүүлж, нийтийн үйл 

хэрэг болгох. 

 "Ус" үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр хүрэх гол үр дүн 

 "Ус" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр дараахь үр дүнд хүрнэ: 

 1.Монгол орны экосистем, хүн ардын ус хангамжийн эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг 

хангахад онцгой ач холбогдол бүхий гадаргын урсац бүрэлдэх эх болон ус 

хангамжийн эх үүсвэрүүдийг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд хамруулан 

хамгаалан ирээдүй хойчдоо хүлээлгэж өгөх баталгаа бий болно. 

2.Нийслэлийн гэр хорооллын 30 мянгаас доошгүй өрхийг төвлөрсөн шугам сүлжээнд 

холбож, улсын хэмжээнд жилд дунджаар 10000-аас доошгүй өрхийн орон сууцны 

нөхцөлийг сайжруулна. 

3.Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хөгжиж, хүн амын хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж 

сайжирна. 

4.Таван толгой, Оюу толгой, Цагаан суварга, Олон овоот зэрэг өмнөд говийн бүс дэх 

уул уурхай, үйлдвэрлэлийн болон дэд бүтэц, байгууламжуудын ус хангамжийн эх 

үүсвэрийн найдвартай байдал нэмэгдэнэ. 
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5.Хот, суурин газрын хүн амын 70-аас доошгүй хувь, хөдөөгийн хүн амын 60-аас 

доошгүй хувийг эрүүл ахуй, стандартын шаардлагад нийцсэн усаар хангана. 

6.Усны нөөцийн менежментийн боловсронгуй тогтолцоо бүрдэж үйл ажиллагаа нь 

жигдэрнэ. 

3.3.3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хөтөлбөр 

Уур амьсгалын өөрчлөлт гэж уур амьсгал байгалийн жам ѐсоороо хэлбэлзэх 

хугацааны туршид хүний шууд болон шууд бус үйл ажиллагааны улмаас дэлхийн 

хийн мандлын бүтцэд гарч байгаа өөрчлөлтийн дүнд бий болсон өөрчлөлтийг хэлнэ. 

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь байгалийн болон бусад хүчин зүйлийн нөлөө, түүний 

дотор хүний үйл ажиллагааны улмаас үүснэ.  

Монгол орон нь газар зүйн байршил, эмзэг экосистем, байгаль цаг агаараас хараат 

эдийн засгийн тогтолцоо зэргээсээ шалтгаалан уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн 

өртөмтгий. Сүүлийн дөчөөд жилийн дотор дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт болон 

хүний үйл ажиллагааны улмаас монгол орны экосистемд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт орж, 

энэ нь цөлжилт, ган, зудын давтагдал ихсэх, усны нөөц, биологийн олон янз байдал 

хомсдох зэргээр илэрч, улмаар улс орны эдийн засаг, ард түмний амьдралын 

түвшинд таагүй нөлөө үзүүлэх хэмжээнд нэгэнт хүрээд байна.  

1.Хөтөлбөрийн зорилго  

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах, уур 

амьсгалын өөрчлөлтөд, эдийн засаг, нийгмийн салбарыг нийцүүлэн хөгжүүлэх, түүний 

эмзэг байдал, эрсдэлийг бууруулах, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг багасгах замаар 

үйлдвэрлэлийн үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх, ногоон эдийн засгийн хөгжил, 

өсөлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 

Уг хөтөлбөр хэрэгжиж дуусахад буюу 2021 он гэхэд Монгол Улсад байгаль, уур 

амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамж бүрдэж, ногоон эдийн засгийн суурь 

нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.  

2.Хөтөлбөрийн стратегийн зорилтууд  

Хөтөлбөрийн зорилгод хүрэхийн тулд дараахь стратегийн зорилтыг тодорхойлж 

байна:  

2.1.уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас гарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн 

үйл ажиллагааг дэмжсэн эрх зүйн орчин, бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын 

тогтолцоог бүрдүүлэх;  
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2.2.уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний чадавхийг бүрдүүлж, байгаль 

орчны тэнцвэрт байдлыг ханган, эдийн засаг, нийгмийн эмзэг байдал, эрсдэлийг үе 

шаттайгаар бууруулах;  

2.3.байгаль орчинд ээлтэй технологи нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэл, хэрэглээний үр ашиг, 

бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг үе шаттайгаар бууруулж, 

карбон багатай эдийн засагт шилжих эхлэлийг тавих /үүнд "карбон багатай эдийн 

засаг" гэж хүлэмжийн хийн ялгаралт багатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх явдал 

давамгайлсан эдийн засгийг хэлнэ/;  

2.4.уур амьсгалын ажиглалтын сүлжээг өргөтгөх, технологийн шинэчлэл хийх, 

судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг өргөжүүлэх, боловсон хүчний чадавхийг 

дээшлүүлэх;  

2.5.олон нийтийг уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай мэдээллийг хүн амд өгөх, уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоход нь 

дэмжлэг үзүүлэх.  

3.3.4. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хөтөлбөр 

Хүн төрөлхтөн байгалийг эрхшээлдээ оруулж, нөөц баялгийг нь ашиглах замаар улс 

орноо түргэн хурдацтай хөгжүүлэх үйл ажиллагааг давамгайлан явуулж ирснээс 

дэлхийн байгаль орчин ихээхэн доройтож, байгалийн нөөц баялаг хомсдон, улмаар 

дэлхий дахиныг хамарсан экологийн хямрал газар авч, нийгэм, эдийн засгийн 

хөгжлийг сааруулах хүчин зүйл боллоо. 

1.Байгаль орчны доройтлыг хязгаарлан зогсоох, байгалийн жам ѐсны шүтэлцээт 

харилцаа хэвийн үйлчлэх нөхцөлийг хангахад тусгай хамгаалалттай газар нутаг 

шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг  

Монгол Улс дэлхийн шим мандлын өвөрмөц бүрдэл хэсэг болсон экологийн эмзэг 

орчин бүхий унаган байгалиа хамгаалах, түүндээ зохицсон уламжлалт аж ахуйгаа хүн 

төрөлхтний согл иргэншлийн нийтлэг ололтоор баяжуулан хөгжүүлэх үүднээс 

экологийн тэнцлийг хангахад онцгой нөлөө бүхий газар нутгаар төрийн тусгай 

хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг үе шаттайгаар өргөжүүлж байна. 1995 онд 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, 1997 онд Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн орчны бүсийн тухай хуулийг тус тус баталж, газар нутгийг хамгаалалтад 

авах, ашиглах, түүний унаган төрхийг хадгалах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг 

хууль зүйн хувьд зохицуулах нөхцөл бүрдсэн боловч тусгай хамгаалалттай газар 
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нутгийн талаар баримтлах урт хугацааны цэгцтэй бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

шаардлага гарч байна.  

Хөтөлбөр нь төрөөс тусгай хамгалалттай газар нутгийн талаар ойрын 20 жилийн 

хугацаанд баримтлах бодлогын үндсэн чиглэл, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлсон 

баримт бичиг мөн. 

Хоѐр. Хөтөлбөрийн зорилго,  

2.Монгол орны экологийн тэнцлийг хангахад онцгой ач холбогдол бүхий газар нутгийг 

хамарсан тусгай хамгалалттай газар нутгийн сүлжээг өөрийн орны өвөрмөц нөхцөл 

байдал болон олон улсын жишиг, хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх талаар төрөөс 

баримтлах бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тогтооход хөтөлбөрийн 

зорилго нь оршино. 

Гурав. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаархи бодлогын чиглэл  

3.1. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн асуудал нь байгаль хамгаалах төрийн 

бодлогын цөмд байж, байгалийн болон түүх соѐлын өвийг хадгалан хамгаалах, зүй 

зохистой ашиглах, экологийн тэнцлийг баталгаажуулах гол үндэс болно. 

3.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаар баримтлах бодлого нь тусгай 

хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлж, нийт улсын нутаг дэвсгэрийн 30-аас 

доошгүй хувьд хүргэж, байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн уялдааг хангах 

чиглэлийг баримтална. 

Байгалийн унаган төрхийг хадгалах, экологийн тэнцлийг хангах, байгалийн баялгийг 

арвижуулах, байгаль, түүх, соглын өвийг хамгаалах зорилгоор байгалийн бүс, 

бүслүүрийн үндсэн шинж, иж бүрдлийг төлөөлсөн, экологийн онцгой ач холбогдол 

бүхий газар нутгаар тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг байгаль орчны төлөв 

байдал, аж ахуйн үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзсан төрөл бүрийн зорилго, үүрэг 

бүхий тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэлбэрийг хөгжүүлнэ. Ингэхдээ: Газар 

нутгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд гадаад улс, олон улсын байгууллагатай хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлж, олон улсын шим мандлын нөөц газар болон Дэлхийн өвийн 

сүлжээнд хамруулан тус улсын нутаг дэвсгэрийг дэлхийн шим мандлын 

хамгаалалттай бүс нутаг болгохыг эрмэлзэж, доройтсон орчин бүхий газар нутгийг 

тусгай хамгалалттай газар нутгийн сүлжээнд хамруулан нөхөн сэргээх арга хэмжээ 

авна. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгалийн баялгийн ашиглалтыг экологийн 

даацад нийцсэн, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй хэлбэрээр явуулах нөхцөл 
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бүрдүүлнэ. Мөн тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон түүний орчны бүсэд амьдарч 

буй хүмүүсийг тухайн нутгийн төлөвлөлт, хамгаалалтын үйл ажиллагаанд өргөнөөр 

хамруулан, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

Долоо. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүн  

7.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр байгаль орчныг хамгаалах асуудлыг нийгмийн 

тэргүүлэх чиглэлийн нэг болгож, хүн байгалийн харилцан шүтэлцээг ханган, нийгэм нь 

байгалдаа зохицон тогтвортой хөгжих, Монгол орны байгалийн баялгийг хамгаалах, 

зохистой ашиглах, байгалийн жамаар нөхөн сэргэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн 

экологийн баримжаат төрийн бодлогын чухал зорилтууд биелэлээ олно. 

7.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн иж бүрэн, бие даасан сүлжээ бүрэлдэж, 

тогтвортой, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бүрдэнэ. Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн сүлжээ өргөжиж, хамгаалалтын захиргаад бүх талаар бэхжин, 

менежмент нь олон улсын жишигт хүрсэн байна.  

7.3. Байгалийн баялгийн ашиглалт, хамгаалалтын зохистой хэм хэмжээ тогтсоны 

үндсэн дээр тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тогтвортой хөгжил 

хангагдаж, хүн амын амьдралын түвшин дээшлэх болно. 

3.3.5. Ойн талаар баримтлах бодлого 

Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого нь улсын нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны 

асуудлыг цогцоор нь авч үзсэн ногоон хөгжлийн бодлоготой уялдсан хүний сайн 

сайхны төлөө ой модны нөөцийг хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбоотой 

асуудлаар ирээдүйд гаргах шийдвэр, үйл ажиллагааг чиглүүлсэн, ойн бодлогын 

зорилго, хэрэгжүүлэх зорилтыг тодорхойлсон баримт бичиг бөгөөд Монгол орны ойн 

экологийн тэнцвэрийг хадгалах, нөөцийн хомсдолыг хязгаарлан зогсоох, байгаль 

экологийн онцгой ач холбогдолтой болон доройтсон газар нутгийг ойжуулах, ойн санг 

арвижуулах ойн нөөцийг иж бүрэн ашиглахад чиглэсэн ойн тогтвортой менежментийг 

бий болгоход бодлогын зорилго оршино. 

Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого хэрэгснээр дараах үр дүнд хүрнэ. Үүнд:  

• Монгол орны ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн талбай 1524,14 мянган га талбай 

бүхий таримал ойгоор нэмэгдэж, ойрхог чанар 9,0 хувьд хүрнэ; 

• Модон түүхий эдийн ашиглалтын түвшинг 100.0 хувьд хүргэж, мод, модон 

бүтээгдэхүүнээр иргэдийнхээ хэрэгцээг хангаж, хөдөөд ажлын байр нэмэгдэж, 

ядуурлыг бууруулахад ахиц гарна.  
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• Монгол орны ойн тогтвортой менежмент бий болж, ойг хамгаалах, зохистой 

ашиглах, нөхөн сэргээх ажилд чанарын ахиц гарч, экологийн ач холбогдол бүхий 

эрүүл ой бий болно.  

• Ойн экосистем, биологийн олон янзын хамгаалалт сайжирна.  

• Монгол орны говь , тал хээрийг ойжуулах агро- ойн аж ахуйн үндэс суурь 

тавигдана.  

• Ойн дагалт баялгийн ашиглалтыг сайжруулах замаар хүн амын хүнсний хангамж, 

өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ 

3.3.6. Ногоон хөгжлийн хөтөлбөр 

Хөтөлбөрийн зорилго. Ногоон хөгжлийн үзэл санаанд тулгуурласан, иргэдийн 

оролцоог хангасан эдийн засгийн өсөлтийг бий болгосноор хүрээлэн байгаа орчны 

тогтвортой байдлыг хадгалан ирээдүй хойч үедээ өвлүүлж, үр өгөөжийг нь урт 

хугацаанд хүртэх боломжоор хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн хөгжингүй улс болно. 

 2.2.Стратегийн зорилт 

Ногоон хөгжлийг хангахад дараах стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ: 

1. Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал 

багатай үйлдвэрлэл, хэрэглээг хөгжүүлнэ. 

2. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн орчны бохирдол, 

доройтлыг бууруулж, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. 

3. Ногоон эдийн засгийг дэмжих санхүүжилт, татвар, зээл, урамшууллын оновчтой 

хөшүүргийг нэвтрүүлж, байгаль хамгаалал, хүний хөгжил, цэвэр технологийг 

дэмжих хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. 

4. Ногоон ажил эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулан ногоон амьдралын хэв 

маягийг төлөвшүүлнэ. 

5. Байгальд зохицсон ахуй, соѐлын үнэт зүйлсийг хөгжүүлж, боловсрол, шинжлэх 

ухаан, технологи, инновацийг ногоон хөгжлийн хурдасгуур болгоно. 

6. Уур амьсгалын өөрчлөлт, бүс нутгийн байгалийн нөөц баялаг, сэргэх чадавхад 

нийцүүлэн хүн амын суурьшлыг төлөвлөн хөгжүүлнэ. 

 Шалгуур, хүрэх үр дүн 

 Ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг дараах 

байдлаар тогтоож, 2013 оны тоон мэдээллийг суурь болгон авч үзнэ: 
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Шалгуур үзүүлэлт 2020 он 
/хувиар/ 

2030 он 
/хувиар/ 

Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд 
сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь 

20 30 

Барилгын дулааны алдагдлын бууралт, хувь 20 40 

Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын хэмжээ, хувь 20 40 

Ногоон хөгжилд зарцуулах зардлын дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 

2 3 

Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаанд зарцуулах 
зардлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 

2 3 

Засгийн газрын ногоон худалдан авалтын эзлэх хувь 20 30 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ, хувь 25 30 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх хувь 

20 30 

Нийт газар нутагт ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх 
хувь 

8.5 9 

Баталгаат ундны усаар хангагдах хүн амын эзлэх хувь 80 90 

Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдах 
хүн амын эзлэх хувь 

40 60 

Ядуурлын түвшин 24 15 

Улаанбаатар хот, бусад суурин газрын ногоон 
байгууламжийн талбайн эзлэх хувь 

15 30 

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуй, 
боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь 

28 30 

 

1 дүгээр үе шат: Ногоон хөгжлийн үндсийг тавих үе, 2014-2020 он 

 Монгол Улсын нөхцөлд тохирсон ногоон хөгжлийн загвар, хэм хэмжээг эдийн засаг, 

нийгмийн бүхий л салбарт бий болгож, ногоон хөгжлийг хангахад чиглэсэн эрх зүйн 

орчныг бүрдүүлж, эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангахад 

чиглэсэн дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын ажлыг идэвхтэй өрнүүлнэ. 

 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлж, бүс нутагтаа өрсөлдөх 

чадвар бүхий үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар хөгжиж, мэдлэгт суурилсан эдийн 

засаг төлөвшиж, ногоон хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн механизмаар байгальд 

ээлтэй, үр ашиг өндөртэй ногоон дэд бүтэц, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэл, 

цэвэр үйлдвэрлэлийн технологийг хөгжүүлж, нэгж бүтээгдэхүүнд ногдох хүлэмжийн 

хийн ялгарлыг бууруулна. 

2 дугаар үе шат: Ногоон хөгжилд шилжих үе, 2021-2030 он 

 Хүрээлэн байгаа орчны тогтвортой байдлыг хадгалж, экосистемийн үйлчилгээний үр 

өгөөжийг ухаалгаар хүртэж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон, өндөр үр 

ашигтай ногоон эдийн засаг, нийгмийн тэгш хүртээмжтэй тогтолцоо төлөвшсөн байна. 
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Эдийн засгийн бүтцэд өндөр технологи, инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл давамгайлж, ногоон эдийн засагт шилжинэ.  

3.3.7. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 

Нийтлэг зорилт, бодлогод оруулах хувь нэмэр  

Монгол Улсын Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр нь цөлжилттэй тэмцэх талаар 

олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хүрээнд хүлээсэн үүргийг биелүүлэх болон дараахь 

нийтлэг зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн болно:  

1. Тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг үндэсний хөгжлийг хангах бодлого, хөтөлбөрт 

тусгах замаар байгаль орчны доройтлыг бууруулах талаар байгаль орчны тэнцвэрт 

байдлыг хангахад чиглэсэн Мянганы хөгжлийн 7 дугаар зорилт;  

2. Хөдөөгийн хөгжил, хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжил, ус, ой, байгалийн нөөцийг 

хамгаалах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн чиглэлээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэх 

талаар Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого; 

3. Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн 10 жилийн (2008-2018) стратеги, НҮБ-аас 2010-

2020 оныг Дэлхийн цөлжилттэй тэмцэх 10 жил болгон зарласантай холбогдсон 

бодлого, үйл ажиллагаа.  

Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго  

Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь цөлжилттэй тэмцэх, 

цөлжилтийг сааруулах, газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх замаар байгаль 

орчны тэнцвэрт байдлыг хангаж, цөлжилтөд өртсөн нутгийн иргэдийн амьжиргааг 

дээшлүүлэхэд оршино. Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд дараахь тэргүүлэх чиглэлийг 

тодорхойлж байна: Үүнд. 

• Байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх;  

• Хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох;  

• Шинжлэх ухаан, технологийн мэдлэгийн хүрээг өргөжүүлэх;  

• Сурталчилгаа, оролцоог нэмэгдүүлэх, боловсролыг дэмжих;  

• Орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх бодит арга хэмжээг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх.  

3.4. Байгаль орчин ба Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээн дэх 

зорилго, зорилт 

5.1.1 Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр 

дараах зорилтыг тавьж дэс дараа хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 
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4.7.3.а. Нийгмийн хөгжлийг байгаль орчны даац чадавхтай тэнцэлтэй уялдуулахад 

чухал ач холбогдол бүхий бүсийн болон бүс нутгийн төсөл арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх; 

 4.7.3.б. Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, байгалийн гамшгийн болзошгүй аюулаас 

урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн үр дагаврыг арилгахтай холбогдсон хяналт, 

мэдээлэл, тусламжийн бүс нутгийн сүлжээ бүрдүүлэх; 

4.7.3.в. Байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх, хүн амын амьдрах орчны аюулгүй байдлыг 

хангахтай холбогдсон аймаг, сум дундын ач холбогдол бүхий нийтлэг арга хэмжээг 

санхүүжүүлэх нэмэлт эх үүсвэрийг бий болгох асуудлыг судлан шийдвэрлэх; 

4.7.3.г. Бүс нутгийн байгалийн баялгийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, нөхөн сэргээх, 

амьдрах орчинд хал багатай дэвшилтэт арга технологи-нэвтрүүлэх, шилжүүлэх үйл 

ажиллагааг дэмжин урамшуулах; 

4.7.3.д. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг бүс нутаг, хот, тосгоны 

хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан боловсронгуй болгох; 

4.7.3.е. Бүсийн хүрээнд байгалийн баялгийн нөөц ашигласны эцсийн үр өгөөжийг бүс 

нутаг бүрийн байгалийн нөөцийн хүрэлцээ, газрын үржил шим, зах зээлийн 

байрлалаас хамааралгүйгээр тухайн бүсийн аймаг, сумд адил тэнцүү хүртэх орлого 

хуваарилалтын зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх; 

4.7.3.ж. Бүс нутгийн хөгжлийн асуудлыг байгаль орчны даац, нөөц баялгийн экологи-

эдийн засгийн үнэлгээ, төлбөр, тооцооны үндсэн дээр шийдвэрлэх чадвар бүхий 

бүсийн байгаль орчны төлөвлөлт, удирдлагын бие даасан тогтолцоог бүрдүүлэх; 

4.7.3.з. Бүсийн хүрээнд тодорхой газар нутгийг гадаадын сонирхогч улс орон, 

гадаадын хөрөнгө оруулагчдад гэрээний үндсэн дээр урт хугацаагар түрээслэн 

ашиглуулж байгаль орчин, хөгжлийн асуудлыг иж бүрэн шийдвэрлэх нөхцөлийг 

хангах; 

3.5. Бодлогын залгамж чанарт хийсэн шинжилгээ 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилт, байгалийн нөөц баялгийн 

хомсдол нь зэрэг нь байгаль орчинд таагүй үйлдвэрлэл, хэрээс хэтэрсэн үрэлгэн 

хэрэглээ бууруулж, амьдралын хэв маягийг өөрчилөх, байгальдаа илүү ээлтэй, ногоон 

хөгжлийг эрхэмлэх шаардлагыг бий болгож байна.  

Манай төрийн бодлогод байгаль орчныг хамгаалах хэрэгжүүлэх бүтцийг төрийн 

бүх шатны байгууллагад оруулж ирсэн бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн Хуулинд (1992 

онд) байгаль орчныг хамгаалах тухай тогтолцоо бүрдүүлэх тухай заагаад байгаль 
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орчны талаар хэд хэдэн заалтыг оруулж өгсөн байдаг. Энэхүү зорилтынг хүрээнд 

УИХ-д Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Байнгын хороо байгуулж, 

Монгол Улсын Засгийн Газрын бүрэлдхүүнд Байгаль орчны яам (1992 онд)–ыг 

байгуулж зах зээлийн нөхцөлд байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг зүй 

зохистой ашиглан хамгаалах чиглэлээр хууль, тогтоомжийг боловсруулан 

хэрэгжүүлж байна. Мөн орон нутагт байгаль орчны газар болон байгаль орчны улсын 

байцаагчид байгаль орчны хуулийг хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих үүргийг 

хэрэгжүүлж байна.  

Энэ хугацаанд байгаль орчныг хамгаалах, түүний нөөц баялгийг зүй зохистой 

ашиглах байгаль орчныг экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалах, нөхөн 

сэргээхтэй холбогдсон бодлогын хууль тогтоомж, хөтөлбөрүүдийг боловсруулан 

байгаль орчны төлөв байдал, түүнд гарч өөрчлөлтийн чиг хандлагыг тодорхойлох 

ажлыг хэрэгжүүлж ирлээ.  

Байгаль орчноо хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах талаар арвин өв 

соѐлтой ард түмэн боловч нийгмийн хөгжил, дэвшилтэй уялдаж байгалийн нөөцийг 

ашиглах олон хэлбэр зориулалт байнга нэмэгдэж, уламжлалт арга ухаанаар ашиглан 

хамгаалах боломж нэн хязгаарлагдмал боллоо. 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.  

Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг хангах зарчим: 

 Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг хангахад нутгийн иргэд, олон нийтийн 

оролцоог хангах; 

 Байгалийн нөөц баялгийг хэмнэлттэй, үр ашигтай, зохистой ашиглах; 

 Цэвэр технологийг дэмжих, хаягдал багатай тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээг 

төлөвшүүлэх; 

 Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг олон улсын стандартын түвшинд хийж 

гүйцэтгэх; 

 Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх 

2012 онд НҮБ-ын тогтвортой хөгжлийн бага хурлаас “Бидний хүсч буй ирээдүй” 

бодлогын баримт бичгийг баталж, өнөө болон ирээдүй үеийнхний тогтвортой 
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ирээдүйг хангахын тулд эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны харилцан уялдаа, 

нөлөөллийг цогцоор авч үзэхийг онцолж, тогтвортой хөгжилд хүрэх, ядуурлыг 

бууруулах гол арга хэрэгсэл болох ногоон эдийн засгийг өөрийн орны онцлогт 

тохируулан хөгжүүлэхийг зөвлөсөн юм.  

Монгол Улс энэхүү зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлалд тулгуурласан “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ыг УИХ-аар батлуулан 

хэрэгжүүлж байна. Энэ бодлогын үр дүнд өмнө явж ирсэн хөгжлийн хандлагаа 

өөрчилж, иргэн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч бүр хэмнэлттэй, үр ашигтай, өндөр 

бүтээмжтэй, байгаль орчинд ээлтэй аж ахуй эрхлэх, амьдралын хэв маягийг 

хэвшүүлэх боломж бүрдэх юм.  

Байгалийн нөөц баялагийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх нөхцлийг бүрдүүлэх 

замаар бүс нутгийн байгаль орчны даац багтаамжид тулгуулан экосистемийн 

тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ногоон хогжлийн зорилт, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж 

эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах уялдаа холбооны хамаарлыг зөв тодорхойлох нь 

байгалийн орчны талаар төрөөс баримтлах бодлогын зорилт юм. Энэхүү зорилтыг 

хангах байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг 

боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Цаашид улс орныг бүсчлэн хөгжүүлэх талаар төрөөс 

баримтлах бодлогын мөн чанар, үзэл баримтлал, агуулга ач холбогдолыг байгаль 

орчин , нийгэм болон эдийн засгийн хүрээнд нэгдмэл байдлаар олон нийтэд хүргэж 

нэгдмэл үзэл санаа, харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд итгэл 

үнэмшлийг төлөвшүүлэх нь ач холбогдолтой юм. Үүнээс гадна бодлого 

боловсруулагч, шийдвэр гаргачдын улс төрийн үзэл санаа тогтвортой байх нөхцөл нь 

бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын зорилт хэрэгжихэд үндсэн хүчин зүйл болдог байна. 

Энэ зорилгоор бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд дор дурдсан ойлголтыг нэгдмэл 

үзэл санаа, бодлогын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай. Үүнд: 

1. Монгол орны байгаль орчин, бүс нутгийн онцлогт тулгуурлан хөгжих үзэл 

санааны 3 үнэт зүйлийг сэргээн хөгжүүлэх 

 Газар нутаг, уул усаа танин мэдэж, бишрэн хүндэтгэж, эрхэмлэн 

дээдлэж ирсэн оюун санааны нэгдмэл үзэлийг сэргээх 

 Уугуул нутагтаа түүх, соѐл, зан заншлаа хадгалан, хамгаалж 

амьдрах 
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 Гол усаараа, нэг сум, аймгаараа нэг дор амьдарч, хүн хүнээ 

таньдаг, “айл хүний амь нэг” гэсэн нэг нэгнээ дэмжин тусалдаг 

хамтын үзэл санааг хөхүүлэн дэмжих  

2. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалт, бодлогын эрх зүйн нэгдмэл 

тогтолцоог бүрдүүлэх 

 Төрийн бодлогын зохицуулах /бүс нутгийн байгаль орчны онцлогт 

тохирсон бодлого гаргах/ 

 Орон нутгийн удирдлага төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ нутгийн 

иргэдийн санаа бодол, хамтын менежментийн оролцоонд 

түшиглэх  

 Бүсийн хөгжилийн загварыг зах зээлийн харилцааны зарчимтай 

уялдуулах, тэдгээрийн нэгмэл болон ялгаа заагийг тодорхойлох 

 Салбарын болон бүс нутгийн хооронд хамтран ажиллах олон талт 

харилцааг уялдуулан зохицуулах 

 Иргэд, аж ахуйн нэгжийн (банк, санхүү, зээл, даатгал г.м зөөлөн 

дэд бүтэц ороод) хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг 

дэмжих, зохицуулах г.м 

 

3. Байгаль орчныг хамгаалах, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, үндэстний эв 

нэгдэл, эдийн засгийн бие даасан байдал зэрэг нийтлэг эрх ашиг 

 Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг байгаль газарүйн 

байрлал, байгалийн нөөцийн чадавхи түшиглэсэн сум, аймаг орон 

нутгийн эдийн засгийн хувьд бие даах чадвар, төрөлжилтийг уян 

хатан хэрэгжүүлэх 

 Хөрш болон бүс нутгийн орнуудын хэмжээнд хамтын ажиллагаа, 

харилцан түншлэлийн тогтвортой хөгжлийг хангахад бүх талаар 

оролцох, байгалийн нөөц баялагийг нэмүү өртөг шингээж, зах 

зээлд өрсөлдөх сонирхол, чадавхийг бий болгох 

 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжихдээ төрийн удирдлага 

тогтвортой, үйл ажиллагааг тасралтгүй төлөвлөлт, орон зай, цаг 

хугацааны хувьд уян хатан, сонголт болон бологын 

хувилбаруудад өөрчлөлт хийх боломжтой байхаар төлөвлөх 
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Дээр дурдсан зарим чиглэлээр 2017 оноос эхлэн Монгол Улсын Засгийн газар, 

Ерөнхий сайдын дэргэдэх Үндэсний хөгжлийн газраас тодорхой судалгаа 

шинжилгээний ажлыг захиалан хийлгэж, аймаг, сумын удирдлага, улс төрчид, иргэд, 

аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцсон уулзалт хэлэлцүүлэг удаа зохион байгуулж 

байна. Мөн Монгол улсын хөгжлийн бодлогод хөрш болон бүс нутгийн хэмжээнд 

хэрэгжиж байгаа арга туршлага, мэдэлэл авах, туршлага солилцох зорилгоор Олон 

улсын бага хурлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж мэдээлэл-аргаүйн баазыг 

зохих хэмжээгээр бүрдүүлэн ажиллаж байна. Эдгээрийн үр дүнд бүсчилсэн хөгжлийн 

асуудлаар нийгэмд нэгдмэл үзэл бодол бий болгон төлөвшүүлэх, улмаар энэ талаар 

цаашид шинэчилсэн бодлого тодорхойлж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх эхлэлийг тавьж 

байгааг дурьдахад таатай байна. 

3.6. Байгаль нөөц, баялагийг зохистой ашиглах хамтын менежментийг 

бүрдүүлэх 

Бүс нутгийн тухай ойлголтыг газар зүйн шинжлэх ухааны судалгааны чиглэл болох 

байгаль нөхцөл, нөөц, нийгэм, түүний хэрэгцээ, үйлдвэрлэх хүчний харилцан дахь 

нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтын тухай онолын хүрээнд авч үздэг. 

Байгаль, нийгэм эдийн засгийн харилцаа шүтэлцээтэй нутаг дэвсгэрийн зохион 

байгуулалтыг судлаж, нутаг дэвсгэр дэх байгалийн нөхцөлийг орон зайн харилцааны 

ялгарал, онцлогийг үндэслэх шаардлагатай. Байгалийн нөөц нь материаллаг 

үйлдвэрлэлийн нөөцийн байдалаар ашиглагдаж байгаа өөр хоорондоо харилцан 

холбоо бүхий баялаг юм. Байгаль орчин, нийгэм орчин гэсэн харилцааны систем нь 

зарчмын хувьд орчны функцуудээр ялгардаг. Өөр өөр хэлбэл байгалийн орчин нь 

популяцийн хувьд оршин тогтнох, өсөн хөгжих нөөц болдог. Нийгэм өөртөө 

шаардлгатай үйлдвэрлэлийн хөгжлийн тодорхой үе шатанд ашиглаж болох нөөц 

бүрийг ашигалдаг. Байгалийн хам бүрдэл нь бүхий л нутаг дэвсгэрийн хувьд тэргүүлэх 

ач холбогдолтой, харин байгалийн нөөц нь эх үүсвэрээсээ хамаарч үйлдвэрлэлийн 

ялгааг нөхцөлдүүлэх эх суурь болдог. Тэгхээр энэ нь хүний нийгэмд үйлдвэрлэл-нутаг 

дэвсгэрийн ялгаа болон газар нутгийн ландшафтын хандлгыг бий болгож улмаар 

нийгэм эдийн засгийн бүсчлэл бий болгодог. 

Нийгэм ба бүс нутаг: Нийгэм өөрийн хэрэгцээг хангах систем юм. Нийгэм өөрийгөө 

байж болох тэр түвшинд хангах байгалийн нөөцтэй, өөрийгөө нөхөн үйлдвэрлэдэг 

систем юм. Түүний нөхөн үйлдвэрлэлийн хурд нь байгалийн системийг бодвол илүү 
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өндөр байдаг. Гэтэл нийгмийн оршин тогтнох эх сурвалж байгалийн нөөц нь 

хязгарлагдмал, харин хүний амьдралын хэрэгцээ орчиндоо тавих шаардлага нь 

хязгааргүй байдаг. Нийгмийн шаардлагын дагуу үйлдвэрлэх хүчний хөгжлийн бүх үе 

шатанд байгалийн орчиноос эрдэс түлш, энэрги дулааныг ашиглаж байгалийн нөөц 

болгоно. Хүн байгалийн шаардлагаар идэш тэжээл, таатай орчин, мэдээлэл 

харилцааг бий болгоно. Хүний олон талт хэрэгцээгээр үйлдвэрлэлийн нутаг 

дэвсгэрийн ялгаатай хандлага үүсч бий болсон байдаг.  

- Хязгарлагдмал нөөцийн хүрээнд нийгмийн дотоод орон зайн бөөгнөрөл 

үүсдэг. 

- Үйлдвэрлэлийн бүтцэд үйлчлэх нутаг дэвсгэрийн ялгвартай орчин бүрдэнэ. 

- Хүмүүсийн амьдрах орчины чанарт тохируулана ашиглах эдийн засгийн 

салбарын ялгаа бий болно. 

Эдийн засаг ба бүс нутаг: Байгалийн боломж нь дэлхийн аливаа хэсэгт янз бүр 

байдаг. Иймд нутаг дэвсгэрийн янз бүрийн хэсэг байгаль, эдийн засгийн хөгжилөөрөө 

нэг нь нөгөөгөөс ялгатай байдаг. Бүсчлэл бий болдог ба өөр өөр хэлбэл нутаг 

дэвсгэрийн эдийн засгийн ялгаа бий болж улмаар бүслэлийн тухай асуудал урган 

гардаг. Бүс нутаг нь бүс нутаг үүсэх өөрийн шалгуур үзүүлэлт харцангуй давуу тал, 

үйлдвэрлэлийн салбар, зорилго чиглэлээрээ тодорхойлогддог чухал ухагдахуун 

болох ба нөгөө талаас бүс нутаг өөрийн үүрэг давуу талаараа олон чиглэл болон 

хувагддаг. Тухайлбал: Байгалийн, нийгэм, эдийн засгийн, улс төрийн гэх мэт. Энэ 

бүгдээс эдийн засгийн хүчин зүйл нь хөгжилийг тодорхойлдог. Эдийн засгийн бүс 

нутгийн тухай ойлголт нь газар зүйн байршлаараа ойр дөт нэгдмэл нэг дэд бүтцтэй, 

байгалийн зохих нөхцөл, нөөцтэй түүндээ тулгуурлан харцангуй бие даан хөгжих 

бололцоотой аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн бүтэгдэхүүн, худалдаа үйлчилгээгээрээ бие 

биеийн хэрэгцээг харилцаа хангадаг хөдөлмөрийн тодорхой хуваарьтай. Эрүүл мэнд, 

шинжлэх ухаан, боловсрол соѐлын төрөлжсөн бүхий эдийн засгийн гадаад харилцааг 

хөгжүүлэх боломжтой засаг захиргаа, нийгэм эдийн засаг, нутаг дэвсгэрийн нэгдсэн 

цогцолборыг хэлнэ. Эдийн засгийн бүсчлэлийг газар зүйн байрлал, байгалийн нөхцөл 

нөөц, хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд, эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн түвшин, бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл борлуулалтын нутаг дэвсгэрийн ялгааг багасгаж улмаар хөгжлийн өндөр 

түвшинд хүргэж чадах бие даасан чадамжийг бүрдүүлэхэд оршино. 
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ДӨРӨВ. САЛБАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 

4.1. Монгол орны байгаль газарзүйн онцлог 

Монгол орон нь газар зүйн байршил, эмзэг экосистем, байгаль цаг агаараас 

хараат эдийн засгийн тогтолцоо зэргээсээ шалтгаалан уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн 

өртөмтгий байдаг онцлогтой. Сүүлийн дөчөөд жилийн дотор дэлхийн уур амьсгалын 

өөрчлөлт болон хүний үйл ажиллагааны улмаас монгол орны экосистемд 

мэдэгдэхүйц өөрчлөлт орж, энэ нь цөлжилт, ган, зудын давтагдал ихсэх, усны нөөц, 

биологийн олон янз байдал хомсдох зэргээр илэрч, улмаар улс орны эдийн засаг, ард 

түмний амьдралын түвшинд таагүй нөлөө үзүүлэх хэмжээнд нэгэнт хүрээд байна. 

4.1.1 Байгаль газарзүйн бүс, бүслүүрийн ялгаа 

Монголчуудын энэ ойлголтыг Төв Ази болон монгол орныг судалсан гадаадын 

эрдэмтэд зөвхөн муж нутгийн нэр гэж өрөөсгөл үзэж ирсэн бөгөөд ялангуяа говь гэдэг 

ойлголтыг нэлээд сонирхон судалсан байдаг. Ийнхүү муж нутгийн судалгаа өргөжиж 

монгол орны нийт нутаг дэвсгэр ямар нэг хэмжээгээр системтэй судлагдаж байгалийн 

бүс, бүслүүр хийгээд газарзүйн ерөнхий зүй тогтлыг илрүүлэх, нэгтгэн дүгнэх 

боломжтой болсон.  

Өндөр уулын бүслүүр нь Хөвсгөлийн уулсад нийт нутгийн 0.8%, Хангайн 

нуруунд 0.9%, Алтайн нуруунд 1.9%-ийг тус тус эзлэх ба эдгээр нь нийлээд бүгд 3.6% 

буюу 56394.0 км2 талбайг хамарна. Нөгөө талаар өндөр уулын бүслүүрт Хангайн 

нуруунд уулын нуга, Хөвсгөлийн уулсад уулын тундр, Алтайн нуруунд цас, мөс, ян 

сарьдаг давамгайлж дотоод бүтэц нь нарийн нийлмэл болж ирнэ. Өндөр уулын 

бүслүүрт байнгын хүйтэн, сэрүүн, салхитай учир хүйтэнд тэсвэртэй харьцангуй цөөн 

зүйлийн амьтан, ургамалтай. Монгол орны байгалийн бүс, бүслүүрийн зургийг 

хавсралтын 1-р зурагт үзүүлэв.  

Уулт тайгын бүслүүрт Өвөр байгалийн уулт тайгын их мужид хамрагдах Хэнтий, 

Хөвсгөлийн уулс багтах бөгөөд Хөвсгөлийн зүүн хэсэг болох Зэд-Бүтээлийн нуруу 

үнэмлэхүй өндрийн хувьд харьцангуй намсаж өргөрөг бүсийн шинжийг илүүтэй 

хадгална. Өөрөөр хэлбэл манай улсын хилийн гадна орших тайгын бүсийн өмнөд 

сэжүүр Зэд-Бүтээлийн нуруугаар дамжин орж ирдэг байна. Уулын тайгын бүслүүр нь 

нийт нутгийн 4.5%-ийг эзлэх ба түүний 3.0% нь Хөвсгөл орчимд, 1.5% нь Хэнтийн 

нуруунд ноогдоно. Уулын тайгын бүслүүр нь уур амьсгалын хувьд чийглэг хүйтэн, 
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жилд унах хур тунадасны хэмжээ 400-500мм буюу түүнээс ч ахиу боловч дулааны 

хангамж дутагдалтайгаас ургамлын ургах хугацаа харьцангуй богино байдаг.  

Ойт хээр нь байгалийн бүс, бүслүүрийн алин болох талаар ихээхэн маргаантай 

байдаг. Зохиогч “Ойт хээрийн ландшафт, түүний зарим онцлог” өгүүлэлд энэ талаар 

дурьдаж улмаар ойт хээрийг ой-уулын хээрийн бүслүүр гэж нэрлэх санал дэвшүүлсэн. 

Бид энэ удаа өмнөх үзэл баримтлалд бага зэрэг тодотгол оруулснаа тайлбарлая. Энэ 

бол байгалийн бүс, бүслүүрийн нэгдсэн ангилал зохиосонтой уялдаж гарсан хэрэг юм. 

Уг ангилалын хүрээнд ойт хээр гэдэг нэр томьѐог хамгийн ерөнхий утгаар нь авч 

шийдэх шийдэлд хүрлээ. Нөгөө талаар уг бүсийн зарим нутаг үнэхээр өргөрөг бүсийн 

шинжтэйг үгүйсгэж болохгүй.  

Энэ асуудалд ландшафтын үүднээс хандвал хамгийн нийтлэгээр нь уг бүс 

нутгийг ой-уулын хээрийн хослол гэж үзэхээс өөр аргагүй. Энэ хослол нь өргөргийн ба 

өндрийн бүсшлийн аль алины шинжийг давхар хадгалсан байна. Нөгөө талаар ойт 

хээр нь бүсийг төлөөлөхдөө монголчуудын “хангай” гэдэг үгийн агуулгатай утга нэг 

дүйнэ. Энэ үүднээс үзвэл хангайн бүс гэж нэрлэж болохоор байгаа бөгөөд говийн бүс 

гэдэгтэй адил шинжлэх ухааны нэр томьѐо болгон хэвшүүлэхэд болохгүй зүйл үгүй 

гэж бодогдоно. Хангайн болон ойт хээрийн алинаар нь ч нэрлэсэн ялгаагүй түүний 

ареалд багтах нутгийг дэд бүсийн түвшинд Юнатовын анх тодорхойлсноор ой-уулын 

хээр гэж нэрлэх нь зүйтэй. Ойт хээр нь ялангуяа бүсчлэл үүсгэж буй хэсэгтээ харьцах 

болоод үнэмлэхүй өндөр ихтэй тул уулын ар, өвөр хажуугийн ландшафтын ялгарал 

ихсэж улмаар ойт хээр гэсэн ерөнхий нэрэн дор нэгтгэхэд бүр ч төвөгтэй болж ирнэ.  

Ойт хээрийн (хангайн) бүсэд тус орны нийт нутаг дэвсгэрийн 15.2% буюу 

238108.0км2 талбай хамрагдах ба түүний 7.3%-ийг өргөргийн бүс, 7.9%-ийг өндрийн 

бүсчлэл бүхий нутаг тус тус эзэлнэ. 

Хээрийн бүс нь Дорнод монгол, Дундад халхын тэгш өндөрлөгийн уудам тал 

газрыг хамарч баруун тийш нарийссаар Ханхөхийн нурууны өмнөд бэл хүртэлх газар 

нутгийн хамарна. Хээрийн бүс нь өндрийн бүсчлэлээр Монгол Алтай, Хангайн өмнөд 

хажуу, Хасагт хайрхан, Их богд, Бага богд зэрэг уулсад бүслүүр үүсгэнэ. Хотгорын 

бүсчлэлээр ойт хээрийн бүсэд багтах Орхон-Туулын хөндий, Хануй голын адаг Дэлгэр 

мөрний хөндий, Шишхэдийн хотгор зэрэг газруудад хээр тархана. 

Хээрийн бүс нь дотроо нугат хээр, жинхэнэ хээр, хуурай хээр гэсэн 3 дэд бүсээс 

бүрдэх бөгөөд энэхүү дэд бүсийн ялгаа нь монголын дорнот талаас баруун тийш 
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Хангайн нурууны зүүн үзүүр хүртэл тод илэрнэ. Түүнээс баруун тийш Ханхөхийн нуруу 

хүртэл хэсэгт нугат хээр огт үгүй болж хуурай хээр давамгайлна. Иймд хээрийн бүс нь 

бусад бүсүүдээс хамгийн их буюу нийт нутгийн 34.2%-ийг эзлэх ба түүний 4.3% нь 

нугат хээр, 10.1% нь жинхэнэ хээрт, 14.3% нь хуурай хээрт, 5.5% хувь нь уулын хээрт 

тус тус ноогдоно. 

Монголын хээр нь Европ дахь “Пушт” хэмээх хээрээс Дорнод Азийн Манжуурын 

хээр хүртэл үргэлжлэх жинхэнэ хээрийн дорнод хэсэгт харьцангуй өргөгдсөн тал 

нутагт өргөргийн шинжийг илүү хадгалан оршдог байгаль-нутаг дэвсгэрийн өвөрмөц 

цогцолбор юм. Иймд монголын хээрийн бусдаас ялгагдах нэг онцлог нь хэд хэдэн 

зүйл харгана, агь зэрэг хуурайсаг сөөг, сөөгөнцөр ихтэй явдал юм.  

Одоогийн үзэл баримтлалаар Монгол Алтайн уулсыг ойт хээрийн бүсэд 

хамруулж үздэг нь ойлгомжгүй бөгөөд харин Мурзаевынхаар уулын хээр ба ойт 

хээрийн бүс гэж үзвэл бас ч Монгол Алтайн уулс багтаж болох талтай. Гэвч Монгол 

Алтайн уулс нь Хангай, Хэнтийн ой бүхий уулын хээрээс ихээхэн өвөрмөц, нэг талаас 

үнэмлэхүй өндөр ихтэй учир хүйтний нөлөөнд хэт автсан, нөгөө талаас говь, цөлийн 

бүс рүү гүн түрж орсон учир хуурайшлын нөлөөнд бас автаж улмаар шууд говь, 

цөлийн бүсэд шилждэг байна. Иймд Монгол Алтайн уулс нь яах аргагүй хээрийн 

бүсэд багтах өвөрмөц нутаг тул өндөр уулын түвшинд орших биеэ даасан уулын 

хээрийн бүслүүрийг үүсгэх хээрийн бүсийн үргэлжлэл хэсэг, түүний өндрийн 

бүсчлэлийн илрэл гэж үзэх нь зүйтэй. 

Говийн бүс нь хээрийн бүсийн урдуур баруунаас Их Нууруудын хотгор, 

Нууруудын хөндийг дамжин зүүн тийш зурвас байдлаар үргэлжилж улсын хил хүрнэ. 

Говийн бүсийн хойт хилийг манай ард түмэн тарваганы тархалтын өмнөд 

хилээр зааглан маш оновчтой тогтоож ирсэн уламжлалтай байна. Говийн бүсэд 

бүслэг байдлаар илрэх цөлжүү хээр, заримдаг цөлийн ландшафтууд багтана. 

Ландшафтын эдгээр дэд хэвшинжүүд нь нийлээд говийн ландшафтыг бүрдүүлж 

байгаа бөгөөд хээрийн ба цөлийн аль алины шинжийг давхар хадгалсан онцлогтой.  

Говийн бүс нь олон улсын ландшафтын ангилалаар заримдаг цөлтэй утга 

давхцана. Иймд говийн бүс нь цөлжүү хээр, заримдаг цөлийн гэсэн 2 дэд бүсээс 

бүрдэх ба нутгийн зүүн хэсэгт х.ө.-ийн 44º 30'-аас 46º-ийн хооронд өргөргийн бүс тод 

илэрч энэ нь баруун тийш Нууруудын хөндий, Их Нууруудын хотгороор дамжин 
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Тагнын нурууны өвөр бэл хүрч төгсөнө. Говийн бүсийн цөлжүү хээр, заримдаг цөлийн 

дэд бүсүүд нь Говь-Алтайн нурууны ар, өвөр хажуу дагуу өндрийн бүсчлэл үүсгэдэг.  

Говийн бүс нь нийт нутгийн 23.4% буюу 366561.0км2 талбайг хамрах бөгөөд дэд 

бүсүүдээр авч үзвэл цөлжүү хээр 9.1%, заримдаг цөл 14.3%2-ийн харьцаатай байна. 

Уур амьсгалын хувьд хуурай, гандуу жилдээ 100-200 мм хур тунадас унана. Хөрсөн 

бүрхэвч нимгэн, амьтан, ургамлын зүйлийн тоо бусад бүсээс харьцангуй цөөн.  

Цөлийн бүс нь дотроо хээржүү цөл, жинхэнэ цөл, хэт гандуу цөл гэсэн 3 дэд бүсээс 

бүрдэх бөгөөд үндсэндээ х.ө.-ийн 44º 30' –аас урагш улсын хил хүртэлх нутаг 

хамрагдана. Цөлийн бүсийн зүүн зах нь Гурван баяны хоолой дагуу нутгийн гүн рүү 

түрж улмаар энд Хянганы нуруунаас зүүн тийш тод илрэх уртрагийн бүсчлэлийн 

нөлөөнд ордог. Талбайн хувьд цөлийн бүс нь нийт нутгийн 19.1% буюу 299201.5 км2 

нутаг дэвсгэрийг хамрах ба үүний 6.2%-ийг хээржүү цөл, 9.2%-ийг жинхэнэ цөл 3.7%-

ийг хэт гандуу цөл тус тус эзэлнэ. Цөлийн бүсийн уур амьсгал нэн эрс тэс, жилд 

дунджаар 50-100 мм, хааяа түүнээс ч бага тунадас унана. Бэлэрхэг дундаж, нам уулс, 

цав толгод, ухаа гүвээ, шал тойром, хөндий хотгор ээлжлэн солигдсон эртний амьтан, 

ургамлын олдворыг агуулсан нэн өвөрмөц тогтоцтой.  

4.1.2. Геоморфлог түүний онцлог  

Монгол орны хотгор гүдгэрийн өнөөгийн байдал геологийн нарийн ээдрээтэй 

түүхэн хөгжлийн үр дүнд бүрэлдэн тогтсоноос гадна орчин үеийн үйл явц түүнд бас 

тусгалаа олсон дээр өгүүлснээс илэрхий юм. Газрын дотоод хүч буюу тектоникийн 

үйлдэл, ус, салхи, өгөршил, мөсдөл зэрэг гадаад хүчний нөлөөний ор мөр тус орны 

олон нутагт мэдэгдэх боловч тэдгээрийн эрч хүч, тархалт янз бүр байжээ. Монгол 

орны геоморфологийн зургийг зураг 6 үзүүлэв 

Эдүүгээгийн хотгор гүдгэр тогтноход тектоник хөдөлгөөн нэн их рольтой бол 

түүнийг улмаар өөрчлөн хувиргасан хүчин зүйлээс гадаад хүчин ус, салхи, өгөршил, 

мөсдөл чухал ач холбогдолтой юм.  

Өөрөөр хэлбэл уугал тектоник гаралтай хотгор гүдгэрийг гадаад хүчин өөлж 

засах ажиллагаа гүйцэтгэсэн гэж хэлж болно. Ийм учраас одоо дан тектоник гаралтай 

хотгор гүдгэрийг ялган тогтоож болохгүй, харин тектоник элэгдлийн, тектоник 

хуримтлалын хотгор гүдгэр гэж ерөнхийд нь хоѐр том анги болгон ялгах хэрэгтэй 

бизээ. Нэгдэх ангид өндөр, нам янз бүрийн уулс, хоѐрдоход талархаг газар, хотос, 

хонхор багтана.  
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Энэ үлэмж хэлбэрийн хотгор гүдгэрийн суурь тектоник гаралтай бөгөөд үндсэн 

уул нурууд эртний атираат цулдам бүтэцтэй ерөнхийдөө тохирдгоос биш 

нарийвчилбал орчин үеийн хотгор гүдгэрийн байдалд дунд ба шинэ төрмөлийн 

эриний бүтцүүд шууд нөлөөлдөг байна. Энэ бүтцүүд нь эрт төрмөлийн эриний атриат 

цулдам бүтцүүдийн уламжилсан боловч тэдгээрийг тэр аяар дагасан биш, хоѐрдугаар 

зэргийн элемент нь ялангуяа ялгаатай юм. 

Дунд ба шинэ төрмөлийн бүтцийн өргөлтийн хэсэг орчин үеийн уулт өндөрлөг, 

хотойлтын хэсэг нь Монголын дорнод тал, говийн хотгоруудтай тохирно. Өргөлтийн 

хэсэг асар том хэмжээний цулдам хөмбөн байдалтай бол доторх тус тус уул нурууд 

нь бүл цүл хөдөлгөөнөөр ан цав дагаж тогтсон цулдам бөгөөд голдуу шинэ төрмөлийн 

эринд үүсжээ.  

Хотос хэсэг нь ан цавын дагуу доош суусан, дунд талдаа хотойсон цулдам мөн 

бөгөөд дотроо хөндлөн тууш болон ташуу ан цав дагасан янз бүрийн хэмжээний 

жижиг хотон, гүдэнгээс бүтэхээс гадна дунд ба шинэ төрмөлийн зузаан хурдсаар 

хучигдсан байна. Тэр хурдас шинэхэн тектоник хөдөлгөөнөөр ямар нэг хэмжээгээр 

атриатаж хотгор гүдгэрийн бага хэмжээний дүрс хэлбэрийг үүсгэжээ. Энэхүү дүрс 

хэлбэр тогтоход энд харин гадаад хүчний нөлөө нэн их байсан бизээ. 

Уул нурууд өргөгдөн сүндэрлэхэд дунд төрмөлийн элэгдлийн гадарга өндөрт 

гарчээ. Тэхдээ тухайн нутаг дахь өргөлтийн эрч хүчнээс шалтгаалж уг гадарга янз 

бүрийн өндөрт оршихоос гадна гадаад хүчний нөлөөгөөр эвдрэн одоо хэсэг хэсэг 

газарт тохиолддог байна. Түүнчлэн тектоник хөдөлгөөн намдаж элэгдлийн үйл явц 

гадаргыг тэгшлэх ажиллагаа ямар нэг хугацаагаар ноѐрхон үйлчлэх үе, тектоник 

хөдөлгөөн ширүүсч усны эдэгдлийн гадарга болон тэгшрэлийн гадаргыг тус орны 

хувьд судалсан зүйл тун бага юм. Неогений өмнөх тэгшрэлийн гадарга муу 

хадгалагдаж үлдсэн, харин неогенээс хойших үеийн нийт гурван гадарга тодорхой 

харагдана гэж энэ судлагч үзжээ. Доод талын гадарга Хэнтийн уулсын баруун зах, 

Хангайн уулс, Их нуурын хотгор, Говь-Алтайн уулст 1100-2700 метрийн өндөрт 

үзэгдэх бөгөөд плиофены үед үүсжээ. Дундах гадарга Хангай мөн Монгол Алтайн 

нуруудын тэгшивтэр хярыг бүрэлдүүлэх ба плиофены эх меоцений үеийнх юм. Үүний 

өндөр нь 1300-гаас 3200-3500 метр ажээ.  

Дээд гадаргад Монгол Алтайн нурууны Цэнгэл Хайрхан, Хархираа, Цас, Мөнх 

хайрхан, Цаст богд, Говь-Алтайн нурууны Гурван Богд, Хангайн Отгонтэнгэр зэрэг 
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хамгийн өндөр уулсын хавтгай оройн хамаарах тул түүний өндөр 2550-4200 метр 

хүртэл хэлбэлзэнэ гэжээ. Монгол орны геоморфологийн зургийг хавсралтын 6-р зурагт 

үзүүлэв. 

 

4.1.3. Усны сав газар 

Гол, горхи өндөрлөг газраас эх авч газрын уруу урсах явцад өөр том жижиг гол, 

горхи түүнд цутгах бөгөөд мөн тэр орчим орсон хур тунадас, цас мөсний хайлсан ус ч 

нийлнэ. Газрын хөрсөнд шингэсэн ус газар доогуур “урсан” мөн л голын устай нэгдэнэ. 

Ийнхүү тухайн гол усаа хуримтлуулж байгаа талбайг “голын сав газар” хэмээн 

нэрлэдэг 

Голын сав газрууд хоорондоо ус хагалбарын шугамаар зааглагдана. Ус хагалбар 

гэдэг нь сав газрыг хүрээлж буй уул, нуруудын хярыг дагасан “шугам” юм. Ус 

хагалбарын шугамыг газрын зураг дээрээс амархан тодорхойлж болно. Сав газарт 

хур тунадас их унавал гол горхи ус ихтэй байх үндсэн нөхцөл болно. Зарим гол өндөр 

уулын мөнх цаснаас эх авдаг бол зарим нь жижиг горхиос эх авдаг. Нуураас эх авдаг 

гол ч бий. Жишээ нь, манай орны томоохон голын нэг болох Ховд гол Алтайн нурууны 

Таван Богд уулын мөнх цаснаас эхтэй бол Эгийн гол Хөвсгөл нуураас эх аван урсаж 

Сэлэнгэ мөрөнд цутгадаг. Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн гарын авлага Гол 

мөрдийн цутгаж буй газар ч өөр өөр. Зарим нь өөр (цутгал) голд цутгадаг бол зарим 

нь нууранд цутгана. Монгол орны усны сав газрын зургийг хавсралтын 15-р зурагт 

үзүүлэв. 

Монгол орын усны сав газрын онцлогын сав газар тус бүрээр нь дурьдяа. 

ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Туул гол нь Хан Хэнтийн нурууны салбар уулсаас эх авсан Номин, Нэргүй 

голын бэлчрээс эх авч Сэлэнгэ аймгийн Орхон туул сумын нутагт Орхон голд 

цутгадаг.Туул голын сав газар нь 5 аймгийн 37 сумын 84 баг, Улаанбаатар хотын 7 

дүүргийн 126 хорооны нутаг дэвсгэрийг хамардаг. Сав газарт Нийслэл хот болон 

аймгийн төв 18 ордрг. Улаанбаатар хотын газар нутгийн 66.4%, Төв аймгийн 39.8%, 

Булган аймгийн 21.0%, Өвөрхангай аймгийн 5.8%, Архангай аймгийн 4.4%, Сэлэнгэ 

аймгийн 2% нь тус сав газарт хамрагдана. Сав газрын нийт ус хурах талбай 49774.3 

км2, голын урт 717 км.  

ХЯРГАС НУУР - ЗАВХАН ГОЛЫН САВ ГАЗАР 
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Хяргас нуур - завхан голын сав газар нь Монгол Улсын баруун бүсэд, Хангайн 

нурууны хойд ба баруун хойд хэсэг, Их нууруудын хотгорын төв хэсэг, Ханхөхийн 

нурууны өмнөд хэсгийг хамарч 120706.9 км2 талбайг эзлэн орших ба хамгийн өндөр 

цаг нь Хангайн нурууны ноѐн оргил Отгонтэнгэр уул (дтд 4031м), Хамгийн нам дор цэг 

нь Хяргас нуур (дтд 1028м) юм. Хяргас нуур - завхан голын сав газрын захиргаа нь 6 

аймгийн 50 гаруй сумыг хамран үйл ажиллагаа явуулдаг. Монгол орны томоохон сав 

газрын нэг юм. Хяргас нуурын урт 75 км, өргөн нь дундажаар 19 км, гүн нь 80 м юм. 

Завхан голын урт 808 км, Хангайн нурууны баруун хажууг хормойлон урсаж, Айраг 

нуураар дамжин Хяргас нуурт цутгадаг. 

ХАР НУУР – ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын гол мөрнөөс хамгийн их устай нь юм. 

Монгол Алтайн нурууны Таван Богд уулсын баруун өмнөд хөндийн мөсөн голоос эх 

авах Цагаас-Ус, Мааньт уулын зүүн өмнөд хажуугаас усжих Харсалаа гол ба Их 

Түргэний уулсаас усжих олон гол, горхиор тэжээгдэх Хотон, Хурган нуураас Ховд гол 

эх авна. Ховд голын урт 596 км, хэвгий 0.0035, ус хурах талбай 59139 км2. Ховд голын 

усны сүлжээний хувьд зөвхөн Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савд төдийгүй, 

Монголын бусад голуудын дотроос дээгүүрт ордог. Ховд голын болон түүний цутгал 

голуудын урсацын бүрэлдэхүүнд улирлын цас, мөсөн голын ус зонхилох үүргийг 

гүйцэтгэнэ. Ховд гол Хар-Ус нуурт цутгах ба уг нуураас Чонохарайх гол эх аван урсч 

Хар нуурт цутгана. Хар нуур Хомын хоолойгоор Ногоон, Олгой, Дөргөн нуурыг, Тээл 

голоор Завхан гол Айраг нуурыг, Галбын хоолойгоор Хяргас нуурыг тус тус тэжээнэ. 

УВС НУУР – ТЭСИЙН ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Увс нуур – тэсийн голын сав газар нь Монгол Улсын хамгийн баруун хойд 

хэсэгт оршдог бөгөөд Увс, Хөвсгөл, Завхан аймгийн 27 сумын нутаг дэвсгэрийг 

хамардаг. Сав газар нь зүүн талаараа Дэлгэрмөрөн ба Идэр голын сав газруудтай, 

урд талаараа Хар нуур-Ховд голын сав газартай, хойд талаараа ОХУ-тай хиллэдэг. 

Нийт газар нутгийн 68.91% нь Увс аймагт, 15.83% нь Завхан аймагт, 15.26% нь 

Хөвсгөл аймагт хамрагдана. Увс нуур нь Тэс, Нарийн, Баруунтуруун гол, Тогтохын 

шилийн араас усжих Хар азаргын хөндийн гол, Гэдэргэ, Шататын хөндийн гол, Түргэн 

зэрэг Сайр-горхи, Хархираа, Түргэн, Сагил, Боршоо, Хандгайт, Торхилог, Хатуу, 

Ирвэтэй (ОХУ) голын сав газрыг хамран 68298 км2 талбайгаас усжина. Нуурын усан 

талбайг оруулбал нийт 71742 км2 талбайтай. Үүнээс 71.8% нь Монгол орны нутаг 
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дэсгэрт хамрагдана. Хангайн нурууны салбар Булнайн нурууны араас усжих Ужиг, 

Залаа голын бэлчрээс Тэс гол хэмээн нэрлэгдэнэ. Тэс голын урт 806 км, ус хурах 

талбай 34947 км2, хэвгий 0.0029, ус хурах талбайн 57%, голын уртын 73.6% буюу 594 

км нь Монгол оронд багтана.  

ОРХОН-ЧУЛУУТ ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Сав газарт Архангай, Баянхонгор, Булган, Дархан-Уул, Орхон, Өвөрхангай, 

Сэлэнгэ, Төв, Завхан, Хөвсгөл аймгийн 60 гаруй сумын 73864.9 км2 нутаг дэвсгэр 

хамрагддаг. Орхон гол нь Сэлэнгэ мөрний хамгийн том цутгал, 8 дугаар эрэмбийн гол 

бөгөөд Хангай нурууны Суварга хайрхан уулын өвөр, Хар хуштын давааны зүүн өмнөд 

хажуугаас эх авна. Орхон голын урт 1149 км учраас Монгол орны 2 дахь урт гол 

болно. Тус голын сав газарт Улаан голын Цутгалан хүрхрээ оршино. Хангай нурууны 

салбар Гурван Анаг нурууны Модот уулын араас усжих Хүрмэн, Бумбат голын бэлчрээс 

Чулуут хэмээн нэрлэгдэнэ. Чулуут гол нь 19787 км2 ус хурах талбайтай, 479 км урт, 

0.0036 дундаж хэвгийтэй. Ботго, Тээл Суман, Даага зэрэг олон гол горхи түүнд 

цутгана. Тус сав газарт Тэрхийн цагаан нуур, Өгий нуурууд байдаг. Өгий нуур нь 

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын төвөөс зүүн хойш 30 км эайд орших үзэсгэлэнт 

нуур бөгөөд Орхон голын сав газрын цэнгэг устай нууруудын нэг юм. Өгий нуурын ус 

намгархаг газар нь 2570 га талбайтай, эргийн шугамын урт нь 24.7 км, хамгийн гүн 

хэсэгтээ 15.3 м, 171 сая.м3 эзлэхүүнтэй, Хөгшин Орхон гол баруун урдаас цутгадаг. 

ХАРАА-ЁРӨӨ ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Хараа-Ерөө голын сав газар нь Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 

21 дүгээр хороо, Дархан-Уул аймгийн 4, Төв аймгийн 11 сум, Сэлэнгэ аймгийн 10 сум, 

Хэнтий аймгийн 2 сумын нутаг дэвсгэрийг нийтдээ 39974.5 км2 талбайг эзэлдэг. Хэнтий 

нурууны баруун, өмнөд хажуугийн салбар уулсаас эх авах Мандал гол, Баян, Сөгнөгөр 

голтой нийлж, Хараа гол хэмээн нэрлэгдэнэ. Голын ус хурах 14388 км2, 353 км урт, 

Орхон голтой нийлж Байгаль нуурт цутгадаг томоохон гол юм. Ерөө гол нь Хэнтий 

нурууны баруун хойд салбар уулсын дундуур урсдаг Хонгын гол, Шарлан голын 

бэлчрээс эх авдаг. Голын ус хурах талбай 10896.1 км2, 388 км урт, 0.0040 хэвгийтэй, 

Орхон голд цутгана. 

СЭЛЭНГЭ ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Сэлэнгэ голын сав газарт 5 аймаг, 24 сумын 31395.0 км2 нутаг 

дэвсгэрийг хамардаг. Сэлэнгэ гол нь Байгаль нуурт цутгах бөгөөд 447060 км2 ус хурах 
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талбайтай, голын нийт урт 1500 км. Сэлэнгэ гол нь манай улсын хил хүртэл дунд зэргийн 

өндөр уулс дундуур, ихээхэн хэрчигдсэн гадарга бүхий нутгаар урсана. Сэлэнгэ гол нь Монгол 

Улс, ОХУ-ын нутгийг  дамнан урсана. 1974 онд БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗХУ-ын 

Засгийн газар хооронд "Сэлэнгэ мөрний усны нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах 

тухай” хэлэлцээрийг анх байгуулсан бөгөөд 1995 онд Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-

ын Засгийн газар хооронд “Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай” хэлэлцээрийг дахин 

байгуулжээ. 

ХӨВСГӨЛ НУУР-ЭГИЙН ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

 Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газарт 2 аймгийн 11 сум хамрагдах бөгөөд нийт талбайн 

хэмжээ 41679.92 км2 байгаагаас Хөвсгөл аймгийн газар нутаг 33303.83 км2 буюу 

79.9%, Булган аймгийн газар нутгийн 8376.09 км2 буюу 20.1% тус тус эзлэж байна. Монгол 

орны нуурын усны эзлэхүүн 500 орчим км3 бөгөөд уүнээс 380.7 м3 нь зөвхөн Хөвсгөл 

нуурт агүулагдах бөгеөд цэнгэг уст нуур юм. Хөвсгөл нуүраас эх авдаг Эгийн гол нь 7 дүгаар 

эрэмбийн гол юм. Түүний хамгийн том цуттал гол нь Дорнод Саяны нурүуны салбар Нам 

цагаан хөтөл нурууны өврөөс эх авах Хөгшин-Үүр, Залүу-Үүр голын бэлчрээс нэрлэгдэх 

Үүр гол бөгөөд ус хурох толбай нь 42361.1 км2 , 509.5 км урт, 0.0016 хэвгий. 

ДЭЛГЭРМӨРӨН-ШИШХЭД ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

  Дэлгэрмөрөн-Шишхэд голын сав газар нь 2 аймгийн 16 сумын 43421.8 км2 нутаг 

дэвсгэрийг хамрах бөгөөд сав газрын 99.18% нь Хөвсгөп аймаг, 0.82% нь Завхан аймгийн 

нутаг юм. Дэлгэрмөрөн гол нь доод Тайгас нурууны өврөөс эх авах ба 440 км урт, нийт 

ус хурах талбайн хэмжээ 20511 .2  км2, 0.0035 хэвгийтэй. Шишхэд гол нь 7 дугаар эрэмбийн 

гол. Гуна, Мунгараг голын бэлчрээс Бахтах буюу Шишхэд гол хэмээн нэрлэгдэнэ. Орхоо уулаас 

эх авах Бүсийн гол Монгол улс ба ОХУ-ын хил дагуу урч, улсын хил орчимд Шишхэд голд цутгана. 

Монгол Шарын давааны өврөөс усжих Тэнгис гол Шишхэд голд баруун талаас цутгана. 

Шишхэд гол Дархадын хотгорын олон нуурыг дамжин 341 км урсаж, улсын хил даван 

Бага Енисей гол, улмаар Енисөй мөрний эх болно. Голын ус хурах талбай 20535 км2 байна. 

ХЭРЛЭН ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

  Сав газарт 6 аймгийн 42 сум, Улаанбаатар хотын 1 дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 

нийт 107906 км2 талбайг хамардаг. Их Хэнтийн нурууны өврийн Чинзэт-Ян уулын 

өврөөс усжих Зүүн салаа ба Цагаан чулуутын Ян уулын араас усжих Тарвагатай 

голын бэлчрээс Хэрлэн гол хэмээн нэрлэгдэнэ. Монгол орны нутагт 94629 км2 

талбайгаас усжих бөгөөд Хэрлэн голын нийт урт 1382 км үүнээс Монгол оронд 1163 
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км байна. Иймээс Монгол орны хамгийн урт гол болно. Хэрлэн голын онцлог бол сав 

газрынхаа дөнгөж 8 орчим хувьд урсац нь бүрдэнэ. Голын уртын дагуу татмын ой, 

бургас, нугын экосистемийг тэжээн тэтгэж, газрын доорх усны нөөцийг сэлбэдэг. 

ГАЛБА-ӨӨШ-ДОЛООДЫН ГОВИЙН САВ ГАЗАР 

 Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газар нь Монгол орны өмнед хэсэгт орших 

бөгөөд Монгол Улсын газар нутгийн 9 орчим хувийг хамардаг, 142,287 км2 нутаг 

дэсвгэрт үйл ажиллагаа явүулдаг, гадаргын ус ховор, гүний усаар хэрэглээгээ хангадаг 

говь цөл хээрийн бүс зонхилсон газар нутагтай. Сав газарт Өмнөговь, Дорноговь, 

Сүхбаатар, Дундовь аймгийн 23 сум хэсэгчлэн болон бүтнээр багтаж, 17 сумын төв, 1 

аймгийн төв хамрагдаж байна. Сав газрын нутаг дэвсгэрийн 35 хувь нь Өмнөговь аймаг, 

50 хувь нь Дорноговь аймаг, 15 хувь нь Сүхбаатар аймаг эзэлж байна. Галба-Өөш-

Долоодын говьд сайр горхины дээд эрэмбэ 2 болно. Энд 1 дүгээр эрэмбийн булаг, сайр 

горхи 49, тэдгээрийн дундаж урт элбэг устай үедээ 1.5 км, ус хурах дундаж талбай 25.6 

км2, 2 дугаар эрэмбийн горхи 3 байна. 

АЛТАЙН ӨВӨР ГОВИЙН САВ ГАЗАР 

  Алтайн Өвөр Говийн сав газар нь Алтайн нурууны салбар уүлс Тахийн шар 

нуруунаас Өмнөговь оймгийн Говь Гурван Сайхан уулын Хөрхийн нуруу хүртэл 4 

аймгийн 22 сумын газар нутгийн 221,156,0 км2 талбайг хамрах бөгөөд сав газруудаас 

хамгийн том ус хурах талбай бүхий байгаль экологи, стратегийн онцгой ач холбогдол 

бүхий нутаг юм. 

Сав газар нь өмнөд хэсгээрээ БНХАУ-тай 1240 км газарт хил залгадаг, 

Өмнөговь аймгийн нийт нутгийн 51.9 хувь, Боянхонгор аймгийн 46.4 хувь, Говь-Алтай 

аймгийн 54.6 хувь, Өвөрхангай аймгийн 7 хувь тус тус хамрагдана. Тус сав газарт 1 

эрэмбийн сайр горхи 291, тэдгээрийн дундаж урт 4.6 км, дундаж ус хурах талбай 12.3 км2, 

2 дугаар эрэмбийн горхи 38, 3 дугаар эрэмбийн Цагаан зэрэг 19 гол, 4 дүгээр 

эрэмбийн гол 2 байна. Энэ нь Зөөлөнгийн нурууны ар, Гурван Сайхан нурууны өвөр 

хооронд орших Хонгорын элснээс усжих Хонгорын гол, Сэрүүн булгууд бий. 

УМАРД ГОВИЙН ГҮВЭЭТ ХАЛХЫН ДУНДАД ТАЛЫН САВ ГАЗАР 

Газар нутгийн хувьд 8 аймгийн 59 сум, Улаанбаатар хотын 1 дүүргийн нутаг 

дэвсгэрийг хамран, нийт 178172.2 км2 талбайтай буюу Монгол орны газар нутгийн 11.3 

хувийг эзэлдэг. Сав газарт Багахангай дүүрэг болон аймгийн төв 3, сумын төв 37 багтана. Энд 1 

дүгээр эрэмбийн сайр горхи 174, тэдгээрийн дундаж урт 2.2 км, дундаж ус хурах талбай 27.4 
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км2, 2 дугаар эрэмбийн горхи 16 ба Жаргалант хэмээх 3 дугаар эрэмбийн гол байна. 

Жаргалант гол нь Батхаан уулын өвреөс усжих Өвөр Жаргалант, Уст уулын өврөөс эх аван 

урсах Ботгоны голын бэлчрээс Жаргалант хэмээн нэрлэгдэн Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ба Бүрэн 

сумын нутагт Төхөмийн нуурын хотгорт шургана. Жаргалант голын ус хурах талбай 473 км2, урт 

нь 34 км, дундаж хэвгий 0.0116 байна. 

ИДЭР ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Идэр голын сав газар нь 3 аймгийн 16 сумын нутаг дэвсгэрийг хамран, нийтдээ 23061.0 

км2 талбайг эзэлдэг. Сав газрын газар нутгийн дийлэнх нь буюу 65.2 хувь нь Завхан аймгийн, 

үлдсэн 31.8 хувь нь Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамардаг. Идэр гол нь Тарвагатай нурууны 

салбар Идэр голын эхний нурууны өврөөс усжих Ширээгийн гол, Гялгар голын бэлчрээс эх аван 

урсдаг 7 дугаар эрэмбийн гол. Идэр голын ус хурах талбай 22420 км2, голын урт 466 км, 0.0047 

дундаж хэвгийтэй. Тус сав газарт 1 дүгээр эрэмбийн сайр горхи 2426, тэдгээрийн дундаж урт 

1.9 км, ус хурах дундаж талбай 3.9 км2, 2 дугаар эрэмбийн горхи 683, 3 дугаар эрэмбийн гол 

151, 4 дүгээр эрэмбийн гол 29, 5 дугаар эрэмбийн гол 9, 6 дугоар эрэмбийн гол 2 бойна. Ус 

хурах талбайн эх, адагт навчит ой, дунд хэсэгт хээрийн ургамал зонхилно.  

ХАНУЙ ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Хануй гол нь 5 дугаар эрэмбийн гол бөгөөд Хангайн нурууны оалбар Харлагтай нурууны 

араас эх авах Зуун модны гол ба энэ уулын баруун араас эх авах Улаан эргийн 

рашааны горхи, Жаргалант гол, Хунх уулын ар, Цагаан-Овоот уүлын өврөөс усжих 

Бургастын амны голуудын бэлчрээс нийлэн урсана. Хангай нурууны салбар, Бугат 

нурууны Намирын давааны өврөөс эх авах Хүнүй гол Архангай аймгийн Хайрхан сум, 

Булган аймгийн Баян-Агт сумын нутгийн заагт Хануй голд баруун эргээс, түүний зүүн 

эргээс Дулаан Хаан уулын зуүн хажуугаас усжих Зуслангийн гол болон бусад олон гол, 

горхи түүнд цутгана. Хануй гол нь Сэлэнгэ мөрөнд цутгах бөгөөд голын ус хурах 

талбай 150537 км2, урт нь 400 км, хэвгий 0.0024. Тус сав газарт төвийн бусийн 3 

аймгийн 14 сумын 15755 км2 нутог дэвсгэр хамарч байна. Хануй голын сав газрын 22.7 хувь 

нь Булган аймгийн, 0.1 хувь нь Хөвстөл аймгийн, 77.1 хувь нь Архангай аймгийн нутаг дэвсгэр 

юм. 

ХҮЙСИЙН ГОВЬ-ЦЭЦЭГ НУУРЫН САВ ГАЗАР 

Тус сав ггазар нь Ховд, Говь-Алтай аймгийн 18 сумын нутаг дэвсгэрийг хамарч, нийг 

42459.9 км2 талбайг эзэлдэг бөгөөд Ховд аймгийн газар нутгийн 12.1 хувь, Говь-Алтай 

аймгийн 15.7 хүвийг хамаарна. Цэцэг нуурын сав газрын томоохон голын нэг нь 4 эрэмбийн 
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Боорж гол юм. Цэцэг нуур Баатар нурууны баруун хажуугаас усжих Цагаан ба Хөх хадны гол, 

Улаан бэлчир, Өвөр Баатарын хавцал, Бага Богд уулын салбар уулсын баруунаас 

усжих Улиастайн амны гол, Даянпангийн давааны зүүн хойт хажуугаас эх авах Боорж 

гол, Ногоон нуур, Бөөрөг уулын зүүн өмнөөс усжих Бөөрөгийн гол, Монгол Алтай 

нурууны салбар уулын зүүн өмнөөс усжих Цагаан бургасны голууд Боорж голд цутгах 

ба Цэцэг нуурын хотгорын чиглэлд урсаж, дөрөвдөгчийн сэвсгэр хурдаст шургана. 

Цэцэг нуурын хотгорын захын туугдас хурдаснаас ундрах булгуудаас эх авах олон горхи 

Цэцэг нуурыг тэжээнэ. Нуурын ус хурах талбой 5025 км2 голын сүлжээний нягт нэн бага 0.03 

км/км2 байна. 

БУЙР НУУР-МЭНЭНГИЙН ТАЛЫН САВ ГАЗАР 

Монгол орны Дорнод талын нууруудын дотроос усны талбай, эзэлхүүнээр 

хамгийн том нь бөгөөд физик газарзүй, усны горим, биологийн хувьд нэн өвөрмөц юм. 

Буйр нуурны усны түвшний опон жилийн хэлбэлзэлтэй уялдан түүний усан толио 

ажиглалтын хамгийн бага үстай жилийн бага түвшинд 601.475 ам км, эзэлхүүн 3.489 

шоо км, дундаж гүн 5.73 м хүртэл буурч байхад их устай жилийи хамгийн их түвшний 

үед талбай 616.183 ам км, дундаж гүн 6,91 м, эзэлхүүн нь 4.258 шоо км хүрч 

нэмэгддэг ажээ. 

Буйр нуур-Мэнэнгийн талын сав газар нь 2 аймгийн 9 сүмьн нийт 77838 км2 

нутаг дэвсгэрийг хамардаг. Сав газарт Дорнод аймгийн Халх гол сумын нутог 

дэвсгэрийн 83.4%, Баянтүмэн сумын 0.2%, Булган сумын 4.7%, Матад сумын 95.8%, 

Сүхбаатар аймгийн Асгат сүмын 57.6%, Дарьганга сумын 43%, Сүхбаатар сумын 

23.4%, Эрдэнэцагаан сумын нүтаг 100% нь хамрагдана. Халх гол нь Их Хянганы 

нурууны арын далайн түвшнээс дээш 1273 м өндөр, БНХАУ-ын Тэнгэр нуур орчмоос 

эх авна. Ус хурах талбай 17006 км2 бөгөөд үүний 8637 км2 нь Монгол улсын нугагт 

хамаарна. Халх гол Буйр нуурт цутгах ба урт нь 435 км, үүнээс 264 км нь Монгол 

улсын нутагт байна. 

БӨӨН ЦАГААН-ОРОГ НУУРЫН САВ ГАЗАР 

Бөөнцагаан-Орог нуурын сав газар нь 4 аймгийн 26 сумын 97 багийн нутаг 

дэвсгэрийг хамран, нийтдээ 53123 км2 талбайг эзэлдэг. Орог нуур нь тектоник гаралтай. 

Далайн түвшнээс дээш 1217 метрт байрлана. Орог нуурын талбайн хэмжээ 135 ам 

дөрвөлжин км, урт нь 28-32км, өргөн нь 7.7км, эргийн шугамын урт 75 км, хамгийн гүн 7м, ус 

хураах талбайн хэмжээ 10500 ам дөрвөлжин км гадагшаа урсгалгүй шаравтар саарал 
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өнгөтэй. Түйн гол, Дулаан, Жаран, Их богдын хуст, Өвт, Нохойтын хөндийн үерийн усаар 

тэжээгддэг, нуур устай үед эргэн тойронд зэгс, хулс ихээр ургана. 

Бөөнцагаан нуурын сав газарт Байдраг гол ба Хангай нурууны өмнөд захын салбар Мухарын урд 

нуруу, Өгөөмөр уул, Бударганы урд нуруу, Хавчаарын нурууны өвөр хөндийн сайрууд, Говь-

Алтай нурууны салбар Хар-Аргалант, Замт, Баян Цагаан нуруу, Дунд Аргалант уулын арын 

сойр горхины сав газрыг багтаан 28815 км2 талбайг хамран оршино. Байдраг гол нь 

Хангай нурууны Хан Жаргалантын нуруу, Хөөнгийн Эрээн уул, Сүвийн Шомбон уулын 

өврөөс усжих Зүүн, Дунд, Баруун голын бэлчрээс эх аван, олон гол түүнд цутгаж урссаар 

Бөөнцагаан нуурт цутгана. Голын ус хурах талбай 21462 км2, урт 326.5 км, дундаж 

хэвгий 0.0052. Түйн гол нь Хангай нурууны Улаан байц уулын өврөөс эх авч, Орог нуурт 

цутгана. Голын ус хурох толбай 10105.5 км2, 5 дугаар эрэмбийн гол, урт нь 245 км , дундаж хэвгий 

0 0069. 

ОНОН-УЛЗ ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Онон-Улз голын сав газар нь 3 аймгийн 17 сумын нутаг дэвсгэрийн 66196.7 км2 талбайг 

эзэлдэг. Онон гол нь 6 эрэмбийн гол, Номхон далайн ай савд багтах цутгал голуудын 

хамгийн том нь болох Амар мөрний эх бөгөөд Их Хэнтийн нурууны ар, зүүн хойт хажуугаас усжих 

Өнгөлж, Даваатын голын бэлчрээс эх авдаг. Ус хурах талбай Монгол Улсын хилийн шугамаас 

дээш 41875 км2, үүний 28355.6 км2 талбай, 517 км урт хэсэг нь Монгол Улсын нутагт оршино. 

Онон голын эхэнд ОХУ-ын нутгаас Ашинга, Балж, Хэрээ, Тэрэн зэрэг олон гол цутгана. Улз 

гол нь Номхон далайн ай савд багтах ба Хэнтий аймгийн Норовлин сумын нутаг дахь 

Цагаан хошууны зүүн өмнөдөд орших Их ба Бага Бүрд булгаас эх авч урсан улсын хилийг давж, 

Тарь нуурт цутгадаг 5 дугаар эрэмбийн гол юм. Голын ус хурах талбай нь 23380,3 км2, 

522 км урт үүнээс Монгол Улсын нутагт ус хурах талбай 23258 км2, урт нь 507 км, дундаж 

хэвгий 0,0009. 

ҮЕНЧ-БОДОНЧ-БУЛГАН ГОЛЫН САВ ГАЗАР 

Үенч-Бодонч-Булгон голын сав газар нь Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт орших 

бөгөөд Монгол Улсын нийт газар нутгийн 3 орчим хувь, 3 аймгийн 14 сумын нутаг 

дэвсгэрийг хамран, нийтдээ 44646.0 км2 талбайг эзэлдэг. Үүнээс Боян-Өлгий аймгийн 

5140.7 км2, Говь-Алтай аймгийн 7673.1 км2, Ховд аймгийн 31832.2 км2 газар 

хамрагдана. Сав газар нь баруун болон өмнөд хэсгээрээ БНХАУ-тай хил залгадаг. 

Үенч гол нь Монгол Алтайн нурууны өврийн Хар-Ацын доваоны өврөөс усжих 

Нарийн гол, Нарийны Хөтлөөс эх аван урсах бөгөөд түүнд Харгайт, Нүцгэн, Урд 
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Жаргалант зэрэг гол горхи цутгана. Үенч голын ус хурах толбой 3077 км2, урт 132 км, 

дундаж хэвгий 0,0158, 4 дүгээр эрэмбийн гол. Бодонч гол нь Алтайн нурууны өврийн 

Бөөрөг нуурын даваа, Бугат уул, Модотын дөрөлж уулсаас эх аван, Давсан Хуурай 

хотгорт шингэнэ. Бодонч нь 5 дугаар эрэмбийн гол, ус хурах талбай 6462 км2, урт 197.4 

км, дундаж хэвгий 0.0100. Булган гол нь Монгол Алтайн нурууны Душин уулын өврөөс 

эх авч, Ховд аймгийн Булган сумын төв орчмоор урсаж, баруун тийш эргэн БНХАУ-ын 

Өрөнгө гол, Өлөнгөр нуурт цутгана. Булган голд Ёлт, Түргэн зэрэг олон гол горхи 

цутгана, 5 дугаар эрэмбийн гол, Монгол Улсын нутагт Булган голын ус хурах талбай 

9700 км2, 295 км, голын дундаж хэвгий 0.0071 байна. 

4.1.4. Ойн мужлал 

Монгол орны хэмжээнд ойн ургамалжилтын бүслүүр ба тэдгээрт нийсэн ӨБЦ 

ангиудыг ялгав. Үүнд тайгархаг, уулын тйагын хуурай хөвдөд тайгажуу, дэд таг. 

Ангийн хязгаар доторӨБЦ нь нөгөөгөөсөөзонхилох - ой үүсгэгчдийн бүрэлдэхүүн 

оймодны өөр хоорондоохарилцан уялдаатайбайдаг хэв шинжүүдийн цуглуулбараар 

тус тус ялгадаг. Монголд ойн ургамалжилтын тархац рельефтэй холбоотойба 

өндөрлөн бүслүүрийн зүй тогтолд захирагдана.Ойн ургамлын босоо бүслүүр энд 

туйлын тод илрэх боловч басхүү өндрийн онцлогтой.  

Тагийн бүс (нүцгэн): Бүсийн өндөрлөг намдаа л гэхэд хойт талаараа 1,100-

1,500 м, өмнөд талаараа 1,600-2,000 м болно. Тагийн бүсэд өндөр уулын нүцгэн 

ландшафт давамгайлна. Өндөр уулын тагийн бүсийн ландшафтыг төрөл бүрийн 

сийрэг тархалттай, намхан ургамал, хагийн ургамал, бага хэмжээгээр арцны бутлаг 

ургамал бүрдүүлнэ.  

Тагийн ойн бүс, тармаг хушин ой бүхий бүс: Уулын тайгаас дээш хойт хэсэгт 

1,000-1,500 м, өмнөд хэсэгт 1,500-2,000 м-т оршино. Тэгшивтэр гадаргуу бүхий нуруу, 

ойн хилээс дээших тэгш оройд харьцангуй бага талбайг эзлэнэ. Уулын хажуу хэсэгт 

хушин ой мод 0.5-2 м-ийн өндөр үүсгэн тархсан байдаг бол тэгш гадаргуутай хэсэгт 

тагийн бүсийн сийрэг ой тархсан байдаг.  

Уулын тайга: Энэ нь сав газрын нутаг дэвсгэрийн ландшафтын хувьд хамгийн 

тархсан бүс юм [3,4]. Байгаль нуурын сав газрын Оросын хэсгийн нутаг дэвсгэрийн 

70%-ийг эзлэх бөгөөд ургамлын бүрхэвчийн дийлэнх нь энд байдаг. Уулын тайгын 

бүсэд Сибирийн болон Дагуурын шинэс, нарс, хуш зэрэг шилмүүст мод зонхилох ба 

гацуур, жодоо ховор тохиолдоно. Навчит модноос хус, улиангар нэлээд өргөн тархсан 

байдаг. Уулын тайгын бүс нь тухайн газрын өргөрөгөөс хамаарч янз бүрийн өндөрт 
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байршина. Уулын тайгын бүс нь өмнөд, дунд, хойт тайга гэсэн 3 өндрийн бүсэд 

хуваагдана. Дундад тайгын бүс нь нэлээд өргөн тархалттай байдаг. Эндхийн модлог 

ургамлын үндсэн төрөл нь шинэс бөгөөд мөн нарс, хуш, хус юм. Байгаль нуур луу 

харсан нуруудын хажуу бэлээр улиангар, жодоо ургасан байдаг. Монгол орны ойн 

мужлалын зургийг хавсралтын 30-р зурагт үзүүлэв. Зургийн тайлбар: 

Г - Өмнөт-Өвөр байгалийн муж, Д - Хангайн муж, Е - Төв Азийн муж,  

I - Шишхидийн хошуу,  

II - Эг-Хантайн хошуу,  

III - Баруун Хэнтэйн хошуу (III1-Хараа-Шарын голын тойрог, III2- Ерөөгийн эхний 

тойрог),  

IҮ - Зүүн Хэнтэйн хошуу (IV3-Хэнтэйн өндөр уулын тойрог, IV4-Туул-Бархын тойрог, 

IV3-Эрээний тойрог),  

V - Баруун Хангайн хошуу (V1-Тогтохын шилийн тойрог, V2 -Хан-Хөхийн тойрог),  

VI - Төв Хангайн хошуу (VI1 -Дархадын хотгорын тойрог, VI2 -Булнайн тайгажуу 

Шинэсэн ойн тойрог, VI3 - Тарвагатай-Хангайн нурууны шинэсэн ойн тойрог),  

VII -Зүүн хойт Хангайн хошуу (VII1 Дээд Сэлэнгийн тайга, тайгархаг ойн тойрог, VII2 -

Бүрэнгийн нурууны тайгын шинэсэн ой, тайгархаг нарс-шинэс, хусан ойн тойрог ),  

VIII -Зүүн Өмнөд Хангайн хошуу (VIII1 Дээд Тамир голын хушин ойн тойрог, VIII2-Орхон 

голын эхний тайгын хуш-шинэсэн ой, тайгажуу шинэсэн ойн тойрог),  

IХ -Монгол Алтайн хошуу (IХ1 -Монгол Алтайн тайгажуу шинэсэн ойн тойрог, IХ2- 

Хархираагийн нурууны тайгажуу шинэсэн ойн тойрог) 

Ой-ургамалжлын хошуудын тодорхойлолт  

I. Шишхидийн хошуунд тайгын хуш, жодоон ой зонхилох ба ус цуглуулах, 

зохицуулах, ан амьтан орогион байрлах, хамгаалалтын ач холбогдол ихтэй, 

ашиглалтын бус, адслагдсан зэлүүд, үзэсгэлэнт байгаль бүхий Монгол орны цөөн 

газрын нэг. Иймээс ТХГН-ийн сүлжээнд хамруулах нь зохистой. 

II. Эг-Хантайн (Жидийн) хошууны Хөвсгөл нуурьш усан хагалбараас баруун талын 

зурвас ой нь Хөвсгөл нуурып усыг цуглуулах, зохицуулах онцгой ач холбогдолтой ба 

ой үүсгэгч гол мод нь шинэс, уулсын дээд хэсгээр хуш байна. Энэ зурвас ойд үндсэн 

ашиглалтын огтлолт хийж болохгүй. Хатгал суурингийн орчимд өмнөх зууны 60-80-

аад онд ахуйн хэрэгцээний мод огтолж байсан бөгөөд тэдгээр огтолсон талбайд 

зориудаар ойг нөхөн сэргээх шаардлагатай. 
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III. Баруун Хэнтэйн хошууны ой мод Монгол орны бусад ойгоос өвөрмөц ялгаатай. 

Энэ хошуу Хэнтэйн нурууны баруун хойт хэсэгт д.т.д. 600-1900 м-ийн өндөрт Монгол 

орны ой үүсгэгч бүх том модод ургадаг онцлогтой. Агаарын харьцангуй чийг бусад 

районоос илүү. Монгол улсын Улаан номонд ордог Жодоо ургадаг тул энэ бүс нутагт 

үндсэн ашиглалтын огтлолт хийж болохгүй. Энэ бүсийн ой мод Ерөө, Хараа голуудын 

усны эх үүсвэр болдог. Энд зөвхөн түүвэрлэх аргаар тодорхой хэмжээний модыг 

үндсэн ашиглалтын зориулалтаар огтолж болно. 

IV. Зүүн Хэнтэйн хошууны ой үүсгэгч гол мод нь шинэс боловч хуш, хус, нарс 

тохиолдоно. Огтлолт болон түймрийн дараа хусаар сэргэн ургадаг онцлогтой тул 

хэрэгцээний зориулалтаар мод огголж болохгүй. Огтлолтын нөөц нь үндсэндээ 

дууссан. Энэ бүс нутгийн ой мод цэвдэгт хөрсний ачаар оршин тогтнодог. Хэрэв энд 

нэлэнхүй огтлолт хийх, их хэмжээний түймэр гарвал хөрсний цэвдэг хайлж, түүний 

горимд өөрчлөлт орсноор ус булаг ширгэх, шилмүүст модны оронд навчит мод ургах, 

улмаар давтан түймэр гарсан үед ойн бус экосистемд шилжинэ. 

V. Баруун Хангайн хошууны ой үүсгэгч мод нь шинэс, хуш бөгөөд тус бүс нутаг нь 

Монгол орны хоѐр томоохон цөл, хээрийн дунд оршдог учир экосистемийн хувьд маш 

эмзэг орчин болно. Энд 1970-80-аад онд Цагаанхайрханы модны үйлдвэр мод ихээр 

огтолсноос хэрэгцээний модны нөөц үндсэндээ дууссан. Эндхийн мод огтолсон 

талбайд зориудаар ойжуулах, нөхөн сэргээх ажлыг түлхүү хийх шаардлагатай. Зөвхөн 

ахуйн хэрэгцээнд арчилгаа цэвэрлэгээний журмаар шинэсийг огтолж болно. 

VI. Төв Хангайн хошууны ой үүсгэгч гол мод нь шинэс бөгөөд уул нуруудын оройн 

хэсгээр хуш ургана. Энэ бүс нутагт Монгол орноос өөр хаана ч байдаггүй хуурайсаг 

хөвд бүхий тайгажуу ой (хуурамч тайга) өргөн тархдаг. Энэ хошууны нутаг дэвсгэрт 

Хангайн үндсэн нуруу, Тарвагатай Булнайн нуруу, Хөвсгөл нуурын баруун талын уулс 

багтах бөгөөд тэдгээрээс Сэлэнгэ мөрний эхний цутгалуудын усны ихэнх хэсэг эх 

авдаг онцлогтой. Энэ бүс нутагт 1960-80-аад онд Тосонцэнгэлийн МБАА ажиллаж 

байсан бөгөөд хэрэглээний модны нөөц үндсэндээ дууссан. Үлдэх хэсэг нь одоогийн 

Тарвагатай болон Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газрын нутагт хамаарна. 

Хүн ам, мал нилээд нягт суурьшсан тул түймэрт шатсан модыг цэвэрлэгээний болон 

арчилгааны огтлолтын журмаар ахуйн хэрэгцээнд огтолж хэрэглэж болох боловч ойг 

нөхөн сэргээх ажлыг зэрэгцүүлэн хийх зайлшгүй шаардлагатай. Хуш модыг ямар ч 

тохиолдолд огтлохыг хориглоно. Зөвхөн унаж байгаа цөөн тооны хушийг огтлон авдар 



96 
 

сав, аяганы ширээ, сийлбэрт зориулан ашиглаж болно. Архангай аймгийн Жаргалант 

суманд бага хэмжээний хусан ой бий. Түүгээр нутгийн ардууд эмээл хийж заншсан. 

Хусыг огтлох үед оронд нь шинэсээр зориуд ойжуулах бодлого барих нь зүйтэй.  

VII. Зүүн хойт Хангайн хошууны ой үүсгэгч мод нь шинэс, хус, хааяа хуш, нарс 

байна. Бүрэнгийн нуруу, Эрчимийн нуруу, Бүтээлийн нурууны өврийг эс тооцвол 

үндсэндээ бие биеэс тусгаар, уулын арыг барьж ургасан тасархай ойтой. Энд 

Хялганатын МБАА олон жил мод бэлтгэж байсан түүхтэй. Хүн ам харьцангуй нягт 

суурьшсан болохоор түймрийн нөлөө ихтэй. Тиймээс ч мод огтлолт болон түймрийн 

дараа шилмүүст модны оронд хус, улиангар зэрэг навчйт мод орлон хурдан ургадаг. 

Түймрийн дараа ой мод Сибирь хүр зэрэг хөнөөлт шавьжинд олон жил идэгдсэн. 

Тэдгээрийн голомт байсаар байгаа бүс нутаг. Энд Дух нарс, Дүгэрээ нарс, Дүрс нарс 

зэрэг Монгол оронд ховор тохиолдох хуурай элсний нарсан ой бий. Тэдгээрт огтлох 

модны нөөц дууссан. Харин ойн нөхөн сэргээлтийн ажил Хялганат орчимд харьцангуй 

сайн хийгдэж байна. Энэхүү хошуунд хуш, нарсыг огтолж болохгүй бөгөөд ахуйн 

зорилгоор цэвэрлэгээ, арчилгааны журмаар шинэс модыг түүвэрлэх огтлолт хийж 

болно, Хусыг огтолж болох боловч түүнтэй зэрэгцээ шилмүүст модоор ойг нөхөн 

сэргээх ѐстой. Түймрээс хамгаалах, ойн хөнөөлт шавьжнаас хамгаалах, тэмцэх ажлыг 

эрчимжүүлэх шаардлагатай.  

VIII. Зүүн өмнөд Хангайн хошууны ой үүсгэгч мод нь шинэс, уулын оройгоор хуш 

байна. Тайгын дэд бүслүүр өргөн тархах бөгөөд ус зохицуулах, цуглуулах онцгой 

үүрэг бүхий хэдэн зүйлийн ногоон хөвд ихтэй. Эндээс Тамир, Орхон голуудын эхний 

олон цутгал эх авч урсдаг. Алдарт Улаан голын хүрхрээ энд бий. Энд Бат-Өлзийт 

Шмьш хорих анги олон жил мод бэлтгэж байсан түүхтэй. Энэ бүс нутаг одоо Хангайн 

нурууны байгалийн цогцолборт газарт хамаарна. Эдгээрээс үзвэл энд ашиглалтын ой 

байхгүй, харин ахуйн хэрэгцээний зориулалтаар цэвэрлэгээний огтлолтыг хийж 

болно. Түлшинд мөчир, гишүү, аргал, хөрзөн ашиглах, Хархорины усан цахилгзан 

станцыг сэргээж, тулшийг цахилгаанаар орлуулах бодлого баримтлах шаардлагатай» 

Орхоны эхний алтны үйлдвэрүүдийг бүрмөсөн хааж, Цэнхэр, Бат-Өлзийт сумдын ойн 

ангийг өргөтгөн мод үржүүлгийн газрыг байгуулж, ойжуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх 

шаардлагатай. Хархорины Дулаан, Эрээний төгөл мод, тасархай ойгоос мод огтолж 

үл болно.  

IX. Монгол Алтайн хошуу ой мод багатай, зөвхөн уулын ар хунхын зураа ой, төгөл 
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модтой. Ой үүсгэгч гол мод нь цармын болон тайгажуу ойн бүслүүрийн шинэс ургана. 

Цагаан голын эхэнд хуш тэмдэглэгдсэн бий. Ойн бүтээмж муу, бонитетийн Ү ангийн 

ой зонхилно. Энэ хошууны ихэнх ой Хархираа, Сийлгэм, Түргэний тусгай 

чсамгаалалттай газар нутагт багтана. Даян нуур, Ёлт, Сонгинотод Монгол оронд маш 

ховор тохиолдох уулын гацууран төглүүд бий. Тэдгээрээс нутгийн ардууд нилээд 

хэмжээгээр огтолж байсан. Одоо тэнд зөвхөн нөхөн сэргээх ажил хийх л хэрэгтэй. Ер 

нь Монгол орны ойн тархалтын захын төгөл мод, зураа ой, сувраа мод, зуун модноос 

суурай гишүү мөчрөөс өөр модыг ашиглах учиргүй. Харин урд өмнө нь огтолсон 

газрыг, нөхөн сэргээх юн шаардлагатай. Энэ бүс нутаг нь Дэлхийн 108 экобүс нутгийн 

Алтай- Саяаны бүс нутагт хамаарах тул олон улсын хамгаалалтын ач холбогдолтой. 

4.1.5. Ургамлан нөмрөгийн тойрог 

Монгол орон өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй тул газрын гадарыгн хотгор их, эх газрын 

эрс тэс уур амьсгалтай тул ургамлан нөмрөгийн хувьд нэлээд өвөрмөц ялгаатай байдаг 

онцлогтой. Монгол орны байгалийн ургамлын байгалийн бүс, бүслүүрийг ангилах талаар олон 

судлаачид ажиллаж байсан бөгөөд энд Н.Өлзийхутаг(1989) орууллаа. Монгол орны 

ургамал газарзүйн тойргийн зургийг хавсралтын 20-р зурагт үзүүлэв.  

1. Хөвсгөлийн уулын тайгын тойрог 

Хөвсгөл нуур орчмын нутаг орно. Тухайлбал: Дорнод Саяаны нурууны 

шувтаргын уулын урд зах Хамар давааны нурууны баруун урд сэжүүрийн уулс, Жид, 

Баян-уул, Улаан тайга, Хорьдол Сарьдагийн нурууд болон Тагнын нурууны зүүн 

шувтарга энд хамаарагдана. Эндээс Сэлэнгэ ба Енисей мөрний эхэнд орших Эг, Үүр, 

Зэлтэр, Дэлгэр, Шишхэд, зэрэг томоохон голууд эх авна. Энэ орчимд Хөвсгөл нуурын 

(Хөвсгөл нуурын усан мандал дтд 1624м-ть нуурын гүн 238м ѐроол нь 1386м-т 

оршино. ) ба Дархадын хотгор гэж нэрлэгдэх техтоник гаралтай 2 гүнзгий том хотос 

бий. Дархадын хотгор болон уулс хоорондын өргөн хөндийн төв хэсэгт дунджаар дтд 

1200 м-т оршино. Шишхэд голын эхэнд дээд плейстоцены шувтарга, голоцен хүртэл 

бараг одоогийн Хөвсгөл нуураас их хэмжээний дүүрэн устай нуур байсан болохоор 

түүний үлдвэр болж Дархадын тэгшивтэр уужим хотгорыг тунаж үлдсэн төдийгүй олон 

жижиг үлдэгдэл нуур ч бий . Дархадын хотгорын эргэн тойронд байгаа уулсын 

хажуугаар эртний нуурын эргийн дэнж дэвсэг байсны ул мөр тод ажиглагддаг юм. 

Уулсын зонхилох дундаж өндөр нь баруун Хөвсгөлд 1700-2100 м үнэмлэхүй өндөр нь 

Мөнхсарьдаг уул (3491 м), Баян-уул (3093 м), Улаантайга (3351 м) Хорьдол Сарьдаг 

(3189 м) Жидийн нуруунд Цагаан нуур (2361 м) өндөр байна. Баруун Хөвсгөлийн уулс 
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нь өндөр агаад цавчим хяртэй байхад Дорнод Хөвсгөлийн уулс нь ихэнхдээ 

мөлгөрдүү юмуу тэгшивтэр оройтой байдгаараа онцлог юм. Олонх уулын оройд мөнх 

цастай Мөнхсарьдагт багахан мөсөн голтой юм. Энэ тойрог баруун хэсэгтээ тагийн ян 

сарьдаг, нүцгэн царам ихтэй байдаг бол дорнод хэсэгтээ уулын тайга нь давамгайлна. 

Ургамалжилтын хувьд зонхилох хэв шинж нь уулын шинэсэн ба шинэс-хусан тайга 

юм. Тэгэхдээ Дорнод Хөвсгөл нь хавьгүй өтгөн ойтой. Дорнод Хөвсгөл тайгатай 

холилдон хус , нарс оролцсон холимог ойн хэсэг бий. Баруун Хөвсгөлд Дархадын 

хотгорын зүүн зах , ялангуяа Арсайн голын дагууд хэсэгхэн гацууран ойтой, Шишхэд 

голын зүүн гол дагууд жодооо хэсэг хэсгээр тааралдана. Уулын ян, таг сарьдаг нь цас 

мөсөн хучаастай юмуу ихэд хэрчигдсэн , эгц цавчим хад асга нураг чулуу ихтэй тул 

нүцгэн , зарим хэсэгтээ хаг хөвдөд царамтай. уулсын дээд хэсгээр бушилз , өлөн, 

тагийн өвслөг ургамал намгархаг ба уулын нугатай юмуу сөөгөн торлогтой байна. 

Уулсын хормой хөндий ѐроол дагуудаа ихэд намагжсан, бас навтгар хус (Betula 

humilis) зонхилсон сөөгөн торлогтой байна. Энэ тойргийн нутагт ялангуяа баруун хэсэг 

болон дорнод хэсгийн өмнөд захын зарим уулсын нарлаг энгэр дагаж уулын хээрийн 

ургамалжилт тайгын гүн рүү нэвтэрч орсон байдаг. Дархадын хотгорт нэвтэрч 

Дархадын хотгорт нэлээд их хэмжээний талбайг хамарсан хээрийн ургамалжилтын 

хэвшинжүүд ажиглагддаг нь хотгорын уур амьсгалын нөлөөтэй холбоотой юм. Энэ 

тойрог нь БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрийн 4.69% -ийг эзэлдэг. Одоогийн байдлаар энд 

886 зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэний дотор 768 зүйл өвслөг 118 зүйл модлог, 

сөөглөг ургамал байна. Хөвсгөлийн тойргийн ургамлыг экологийн үндсэн бүлгүүдэд 

хувааж үзвэл: чийгсэг, чийгсүү хуурайсаг ургамал 224 зүйл (25,28%), бүх намагсаг 

бүлгийн ургамал 121 зүйл (13,66%), усны ургамал 25 зүйл (2,82%) бүх бүлгийн хүйтсэг 

ургамал 242 зүйл (27,32%), бүх чулуусаг бүлгийн ургамал 205 зүйл (23,25%) байна. 

Энэ нь энд тайга, өндөр уулын хэвшинж зонхилдгийг нотолж байна. Тайгын зах болон 

заримдаа түүний гүнрүү нэвтрэн орсон хуурайсаг ургамал 33 зүйл (3,73%), элссэг 5 

зүйл (0,56%), нуурын эрэг , хотгор дагууд тохиодох давссаг бүлгийн ургамал 30 зүйл 

(3,36%), байгаа нь тойргийн ургамлын аймгийн бүрэлдэхүүн дотор ялимгүй хувийг 

эзлэж байна. 

2. Хэнтийн уулын тайгын тойрог 

Хэнтийн Дагуурын нурууны уулархаг орны баруун өмнөд шувтаргын нурууны 

төв хэсэгт оршино. Хэнтийн нуруу 250 км орчим үргэлжилдэг зүүн хойноос баруун 
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урагш чиглэлтэй сунаж тогтсон Бага Хэнтий (оргил нь Асралт хайрхан 2799м ), Их 

Хэнтий , Хэнтийхан эрээн давааны нурууд тэдгээрийн салбар уулсаас бүрдэл болно. 

Хэнтийн нурууны дундаж өндөр 1600-2000 м , уулс нь ян сарьдаг , нураг, асга хад , 

ихтэй мөлгөрдүү ойтой. Эртний мөстлөгийн ул мөр ихтэй боловч одоо мөнх цас, 

мөсөн гол байхгүй уулсын хооронд өргөн хөндийнүүдтэй. Хэнтийн нуруу нь дэлхийн 

усны хагалбар бөгөөд эндээс Хэрлэн, Онон, Улз, Балж, Хараа, Ёрөө, Минж голууд эх 

авна.Ургамалжлын хувьд ноѐлох уулсын хажуу , захын салбар уулсын хярыг хучсан 

уулын хушин ба шинэс-хушин тайга зонхилно. Тойргийн баруун ба баруун хойд 

захаар нарс-хусан , хус-шинэсэн, баруун урд захаар шинэс-нарсан холимог ойтой. 

Уулын тагийн бүслүүр нь Их Хэнтийд 1800-2000 м-ээс дээш, Бага Хэнтийд 200-2200м 

–ээс дээш илэрнэ. Уулын тагтаа хагт царам , өлөнт нуга, бор хус, сөөгөн хус 

зонхилсон хус, бургасан торлогтой. Онон голын эхний ян сарьдагт одой хуш (Pinus 

pumila) тааралдана. Уулын голуудын хөндий нь ихэд намагжсан, болдогт намгархаг 

нугатай бөгөөд голын хөвөөг дагасан намгархаг нугатай бөгөөд голын хөвөөг дагасан 

бургас, улиас зонхилсон шугуйтай. Ерөө, Минж голын дагууд жодоо, гацууран 

төгөлтэй төдийгүй намгийн наагил, Англи үстхиг, төгрөг навчит үстхиг жижиг цангист 

гурван навчит гялаахай, зэрэг хүлэржсэн намгийн ургамалтай хүлрийн хөвд ихтэй. 

Хэнтийн нурууны захын уулсаар, ялангуяа өргөн хөндийг дагаж уулын нарлаг 

энгэрээр хээржсэн байдаг. Энэ тойрог нь БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрийн 3,05% -ийг 

эзэлдэг. Энд одоогоор 977 зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэн ий дотор 844 зүйл өвслөг 

ургамал (86,39%) 133 зүйл модлог, сөөглөг (13.51%) байна. Энэ тойрогт модлог 

ургамлын тоо ба эзлэх хувь ялангуяа том мод жижиг сөөгийн эзлэх тоогоороо 

Хөвсгөлийн тойргоос хавьгүй баян юм. Хэнтийн тайгын ургамлыг экологийн бүлгээр 

ангилж үзвэл: чийгсэг, чийгсүү-хуурайсаг ургамал 324 зүйл (33,16%), бүх намагсаг 

бүлгийн ургамал 176 зүйл (18,01%) усны ургамал 20 зүйл (2,05%), бүлгийн бүх 

ургамал 214 зүйл (21.9%), чулуусаг бүлгийн ургамал 163 зүйл (16,69%) байна. Тайгын 

захаар 52 зүйл (5,32%), хуурайсаг 20 зүйл (2,05%), 8 зүйл (0,82%) элссэг ургамал 

нэвтрэн оржээ. Энэ задлан шинжилгээнээс үзвэл уулархаг тайгын төрхийг бүрэн 

харуулж байна. Хэнтийн тойргийн ургамлын аймагт Дорнод түүний дотор Дагуурын 

тайгын ба өндөр уулын төлөөлөгчид гол байрыг эзэлнэ.  

3. Хангайн уулын ойт хээрийн тойрог 
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Монгол орны умард төв хэсгийг эзэлсэн хангайн орон нь баруун хойноос зүүн 

урагш чиглэн уртаараа 600 орчим км орчим үргэлжилдэг хойноосоо урагш 350-400 км 

өргөн талбайг хамарсан нэлээд хавтгайдуу оройтой, уулсын асар том нэгдмэл систем 

юм. Хангайн нурууны хэсэг бүр нь гадаргын хувьд хоорондоо ялгагдахуйц онцлог 

бүтэцтэй байдаг. Хангайн уулархаг орон нь захаараа Ханхөхий, Тарвагатай, Булнай, 

зэрэг том салбар нуруудаас бүрдэнэ. Хангайн нуруу дунджаар 2000-2500 м өндөрт 

орших боловч нурууны оргилууд нь 3200-3500 м-т оршино. Тэдгээрээс хамгийн өндөр 

нь Отгонтэнгэр 4031 м өндөр өргөгджээ. Хангайн нурууны төв хэсэгт уулсын хажуу, 

хяр нь эгц цавчим ханан хад, мөргөцөг үүсгэдэг бол тал бүрээдээ ахих тутам 

аажимдаа намсаж уудам тавиун, налуу хажуутай болдог. Хангайд эртний мөстлөг 

бараг бүх өндөрлөгийг хамарч байсан тул түүний ул мөр болсон нураг цүнхэй, морен 

энд тэндгүй сайтар ажиглагдана. Хангайд одоогоор мөстлөгийн 5 зангилаа байсаныг 

илрүүлжээ. Эртний мөстлөг хамгийн бага автсан Хөх нуур орчимд 450 км2 талбайтай 

ором байхад хамгийн их мөстсөн Өрнөд хангайд 3375 км2 талбайг хамарч байсныг 

тогтоосон юм. Одоо үед Отгонтэнгэр уул ганцаараа мөнх цастай юм. Мөстлөгийн 

өмнөх ба дараах үеийн ургамлын аймгийг төлөөлөн үзэх боломжтой Хангайн нуруунд 

янз бүрийн хэлбэрээр үлдэж хоцорсон байдаг. Хангайн нурууны өвөр, өрнөд Хангайн 

уулсын хажуу нь цөл, хээрийн нөлөөнд их автагдсан байдаг. Хангайн нуруу нь 

дэлхийн усны томоохон хагалбар тул эндээс Орхон, Хануй, Чулуут, Идэр, Тамир зэрэг 

умард мөсөн далайн ай савын голууд хоѐр тийш урсана. Хангайн тойрогт Сангийн 

далай, Тэлмэн, Ойгон, Тэрхийн цагаан зэрэг томоохон нуурууд , бас Найман нуур 

зэрэг мөстлөгийн гаралтай өндөр уулын нуур бий. Ургамалжилтын хувьд энд нэг 

талаас Сибирийн тайгын элементүүд нөгөө талаас Монголын хээрийн төлөөлөгчид 

бас Дагуурын элементүүд нэвтэрч байршснаас уулын хээр, уулын ойн бүслүүр 

ээлжлэн солигдоно. Хангайн нурууны тагд Алтайн-Саяаны өндөр уулын элементүүд 

нэлээд бий. Бас эндхийн нэлээд залуу унаган ургамлуудаас гадна Төвд баягзаваа, их 

бушилз зэрэг Гимлайн өндөр уулсын үлдвэр ч энд байдаг нь нэн сонирхолтой. Тагдаа 

бушилзат, өлөн-бушилзат, элдэв өвст намгархаг нугатай, хаг хөвдөт, царамтай, 

тагийн сөөгөн ширэнгэтэй. Уулсынхаа арыг дагаж саруул шинэсэн ой зонхилох боловч 

Тарвагатайн нуруунд шинэс-хушин ойтой бөгөөд Булнайн баруун Бүтээлийн нуруунд 

хуш шинэсэн ой нь тайгажуу шинжийг бүрэн үзүүлнэ.Орхон голын эх болон Ханхөхийн 

хушин тайга багахан хэсэг бий. Уулсаараа хус, улиангар оролцсон холимог ойтой , 
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голын хөндий татам дагууд улиас бургасан шугуйтай, татмын элдэв өвст нугатай, 

Хангайн нурууны олонх уулсын хажуугаар ботууль-элдэв өвст , үетэнт элдэв өвст 

жижиг дэгнүүлт үетэнт-элдэв өвст уулын хээр өргөн тархсан бөгөөд түүнд ленийн 

ботууль, саман дурваа, сунагар биелэг, Сибирь ботууль, Сибирь ба байгал хялгана 

Шелийн ботнуур зэрэг үетэн, зогдор өлөн хигмэл бивлэнцэр , одой далан түрүү дагуур 

тайр, нарийн навчит тарна, цомцогт бааварцэцэг гол байр эзэлнэ. Өргөн хөндийнүүд 

дээр хуурай шивээт хялганат ба шивээт хялгана-агьт хээртэй . Хангайн нурууны 

баруун ба өвөр тал их хээржсэн тул түүгээр дамжин цөлөрхөг хээрийн нэлээд ургамал 

хангайн тойрог руу нэвтэрсэн байна. Энэ тойрог маш том нутаг дэвсгэрийг тухайлбал 

БНМАУ-ын нутгийн 17,59% -ийг эзэлдэг төдийгүй маш эрс ялгагдах хэсгүүдээс тогтлог 

тул байгалийн 5 бүслүүрийн элемент төдийгүй бүлгэмдэл энд ажиглагдана. Энэ нь 

цаашид тойргийн мужлал хил хязгаарт зохих өөрчлөлт орох шаардлагатайг харуулж 

байна. Одоогийн байдлаар энэ тойрогт 1214 зүйл ургамал бүртгэгдсэний дотор 151 

зүйл модлог, сөөглөг 1063 зүйл өвслөг ургамал байна. Хангайн нийт ургамлын 

зүйлийн бүрдлээрээ бусдаас баян төдийгүй мод, сөөг, сөөгөнцрийн тоогоороо 

Хөвсгөл, Хэнтийгээс олон юм. Энэ нь экологийн олон янзын нөхцөл бүхий өргөн 

уудам нутаг дэвсгэртэй байгаатай шууд холбоотой юм. Ой үүсгэгч модлог сөөглөг 

ургамлын зүйлийн олон янз байгаа нь ойн хэвшинжийг олшруулж, зүйлийн баялаг 

олон байх нөхцөл болно. Бас өвслөг ургамлын тоогоороо Монгол-Алтайтай дөхөж 

очно. Экологийн бүлгээр ялгаж үзвэл: чийгсэг, чийгсүү-хуурайсуу ургамал 336 зүйл 

(тойргийн бүх ургамлын 27,68%), намагсаг бүлгийн бүх ургамлын 175 зүйл (14,41%), 

усны ургамал 37 зүйл (3,05%) хүйтсэг бүлгийн ургамал 210 зүйл (17.3%) чулуусаг 

бүлгийн бүх ургамал 271 зүйл (22,32%) байгаа нь уулын хээр, ой тайгын шинжийн аль 

алиныг энд үзүүлэхийн хамт өндөр уул нуруу элбэгтэй тул тагийн ургамал ихтэйг 

нэгэн адил харуулж байна. Хангайн тойргийн зах руу нилээд хэд хэдэн томоохон 

элсэн манхан бөөрөг элсний зах шургалж ордог тул элссэг ургамал 21 зүйл (1,73%) 

нэлээд нуур голын давс хужиртай эрэг, марз мараатай хотгорууд байдаг учир давссаг 

ургамал 74 зүйл (6,1%) байна.  

4. Монгол-Дагуурын уулын ойт хээрийн тойрог 

Хэнтийн нурууны захын салбар уулыг хамрах бөгөөд хэнтийн тойргийг тал 

цагираг байдлаар хүрээлэн оршино. Гадаргын хувьд бэсрэг уулс, нам толгод, ухаа 

гүвээ ээлжлэн солигдоно. Тойргийн баруун хэсэгт Орхон Туулын бэлчир, Туулийн 
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тохой, Зэлтэр, Ерөө, Хараа, Шарын голуудын адаг, Ноен уул, Заамар, Жаргалантын 

нуруу, Тойргийн зүүн хэсэгт Эрээн, Балж, Цэнхэр мандал, Биндэр орчмын бэсрэг 

уулс, Улз, Онон голууд энд хамаарна. Ургамалжилтын хувьд Өрнөд ба дорнод 

хэсэгтээ уулын арыг дагасан элдэв өвст шинэсэн ой хэсэг хэсгээр тохиолдхоос гадна 

хус -нарсан, хус-шинэсэн холимог ой, хусан ой, сөөгөн ширэнгэ тохиолдоно. Онон, 

Шаамар, Алтанбулаг орчимд нарсан тужтай, өмнөд хэсэгтээ ой нэн ховор хэсэгхэн 

шинэсэн төгөл, эргэн тойрондоо сөөгөн хусан торлогтой байна. Энэ тойрогт тарал 

бүрийн хувилбараар тохиолдох уулын хээрийн ургамал зонхилно. зонхилох хээрийн 

хэвшлүүдэд, шивээт хялгана-хазаарганат, хялгана-хазааргана-алаг өвст, хялгана-

навтуулт хээр багтах бөгөөд дорно талдаа: түнгэ, шивээт хялгана-түнгэт, шивээт 

хялгана-зүр өвст хээр гол байрыг эзлэнэ. Ургамлын аймгийн хувьд гол нь дагуурын 

ойн ба уулын хээрийн төлөөлөгчдөөс , өмнөд захаар нь монголын хээрийн 

төлөөлөгчдөөс бүрдэл болно. Тойргийн захын битүү хотгоруудад бударгана, дэрстэй 

цөлөрхөг хээрийн элементүүд ч ажиглагдана. Энэ тойрог БНМАУ-ын бүх дэвсгэр 

нутгийн 6,62%-ийг эзэлнэ. Одоогоор энд 946 зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэний дотор 

115 зүйл модлог, сөөглөг ургамал байна. Монгол-Дагуурын тойргийн ургамлыг 

экологийн бүлгээр ангилж үзвэл: чийгсэг 234 зүйл (24.74%) чийгсүү-хуурайсаг 134 

зүйл (14,16%) , хуурайсаг 94 зүйл (9,94%) чийгсүү намагсаг 76 зүйл (8,03%) намагсаг 

70 зүйл (7.4%), хуурайсуу-намагсаг 9 зүйл (0,95%) уссаг 26 зүйл (2,75%), хүйтсэг 

бүлгийн бүх ургамал 73 зүйл (7,72%), чулуусаг бүх бүлгийн ургамал 145 зүйл (15,32) 

давссаг 4 бүлгийн ургамал 65 зүйл (6,88%) элссэг урагмал 20 зүйл (0,21%) байгаа нь 

нэг талаас ойн ба нугын чийгсэг ургамал нөгөө талаас чулуурхаг, хуурай хээрийн 

ургамал гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа нь нотлогдож байна. Хотгорын нөлөөгөөр 

нэвтэрсэн цөлөрхөг хотос дагаж цөөн тоотой боловч давссаг, элссэг ургамал 

тохиолддог нь тодорхой юм. 

5. Ховдын уулын цөлжсөн хээрийн тойрог 

Монгол-Алтайн нурууны хойд сэжүүрийн өндөр уулс Сийлхэмийн нурууны хил 

орчмын уулсыг хамаарна. Тухайлбал: Хархираа ,Түргэн, Алтанхөхий, зэрэг мөнх цас, 

мөсөн толгой өндөр уулс, тэдгээрийн дундах бүүрэг Ачит нуурын ихэд цөлжсөн 

хотгорыг багтаана. Энд уулсын зонхилох дундаж өндөр нь дтд 2000-3500м болоод 

тэдгээрийн оргилууд болох Цагааншувуут уул 4116 м, Түргэний эхэн уул 3917 м, 

Алтанхөхий 3880 м өндөрт оршино. Эдгээр уулсаас Хархираа , Түргэн ,Шивэр, Намир, 
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Хөндлөн зэрэг голууд эх авна. Дээр нэр дурдсан уулс нь асга хад чулуу ихтэй ан цав 

хажуутай бөгөөд хормойгоосоо ихэд цөлжсөн байгаа нь эргэн тойрон байгаа хотгорын 

нөлөө юм. Ургамалжилын хувьд хөрс ба өндөршлийн хэмжээнээс шууд 

уялдаатайгаар хувирах хуурай хээрийн янз бүрийн хувилбарууд зонхилно. Тухайлбал: 

уулын хоорондох хотгорууд нь сайрын хялгана, дорнодын хялгана, ахар навчит 

баглуур, сөөгөн лууль оролцсон их цөлжсөн хээртэй бөгөөд энэ нь мөстлөгийн 

сүүлчийн мореноос дээш гартал тархсан байдаг. Уулын чулуурхаг хажуугийн дээд 

хэсгийг дагаж чулуусаг хуурайсаг үетэн элдэв өвст уулын хуурай хээртэй. Өндөр 

ууландаа уулын хээр нь хуурай бушилзат ба бушилзат өлөнт тагийн нугаар 

солигдоно. Уулын тагдаа ширэнгэ ажиглагдахгүй. Хархираа, Түргэний зүүн хойд арын 

дээд хэсгээр хэсэг хэсэг шинэсэн ойтой. Түргэний уулын эхэнд гацуур үлдвэр 

байдалтай тохиолдоно. Энэ хавийн уулсад <плейстоцений ургамлын аймгийн 

цогцолбор> оршин тогтнож байна гэж үздэг. Энэ тойрог БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрийн 

1,98% ийг эзэлнэ. Энд одоогоор 657 зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэний дотор 98 зүйл 

модлог, сөөглөг ургамал (14.92%), 559 зүйл өвслөг (85.08%) ургамалтай байна. Энд 

том мод том сөөгийн зүйлийн тоо цөөн харин ердийн сөөг, сөөгөнцөр, заримдаг сөөг, 

сөөгөнцрийн зүйлийн тоогоор Монгол-Алтайтай ойролцоо байна. Ургамлын аймаг нь 

гол төлөв Алтай-Саяаны өндөр уулын хүйтсүү-хуурайсаг ургамал, говийн цөлөрхөг 

хээрийн ургамлаас бүрдэл болно. Энд тохиолдох ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүнийг 

экологийн бүлгээр ялгаж үзвэл: хуурайсаг ургамал 67 зүйл (энэ тойргийн ургамлын 

10,2%), чийгсүү хуурайсаг 61 зүйл (9,28), чийгсэг 78 зүйл (11,87% ) , намагсаг 3 

бүлгийн ургамал нийлээд 56 зүйл (8,52%), усны ургамал 5 зүйл (0,76%) хүйтсэг 3 

бүлгийн ургамал 184 зүйл (28,08%), давссаг 4 бүлгийн ургамал 68 зүйл (10.35%)8 

элссэг ургамал 6 зүйл (0,91%) байна. Үүнээс харахад олонх зүйл нь уулын таг, өндөр 

уулын чулуурхаг хайргархаг хээртээ тохиолддог байна. Цөлөрхөг хээрийн хужир , 

марцлаг хотгорын нөлөө, хуурай хөндийн нөлөө бага туссаныг ажиглаж болно.  

6. Монгол-Алтайн уулын хээрийн тойрог 

Таван багд уулаас эхлээд Монгол-Алтайн нурууны Говийн гүн рүү шургаж орох 

зүүн шувтаргын уулсыг дуусталх гол нуруудаас гадна Аж Богд, Жаргалант хайрхан, 

Хасагт хайрхан, Дарвийн нуруу, Хар-Азарга, Тайшир, Баатархайрхан, зэрэг салбар 

уулсыг хамаарна. Монгол-Алтайн гол нурууны ноѐлох өндөр 3400-3500 м төвшинд 

байрладаг. Бөгөөд гол оргулууд нь (Таванбогд 4855 м, Мөнххайрхан 4362 м, Цаст уул 
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4208 м , Сутай 4090м ) 3500 м- ээс дээш өндөрт байрладаг. Зүүн өмнөд шувтаргын ба 

захын салбар уулс нь гол нуруудаасаа намхавтар. Уулсын дундах Цэцэг, Тонхил 

нуурын битүү хотгорууд нь ихэд цөлжсөн, төдийгүй томоохон хөндийнүүд, уулсын 

өвөр, хажууг дагаж хормойноосоо дээш түүгээр ч барахгүй бэлээсээ их дээшээ гартал 

цөлжсөн байна. Цөлийн нөлөөнөөс болж зарим уулын дээд хэсэгт илрэх өндөр уулын 

хэрийг ч ажиглаж болно. Монгол-Алтай дэлхийн усны томоохон хагалбар бөгөөд 

эндээс Төв Азийн урсгалгүй ай савд багтах Ховд, Үенч, Булган, Бодонч, Буянт, Хойд 

мөсөн дөлайн ай савд багтах Хар Ирчис гол эх авна. Өндөр уулын ихэнх оргил мөнх 

цастай , мөсөн голтой юм.томоохон өндөрлөгүүд нь эртний мөстлөгт их автсан учраас 

тэнд түүний ул мөр маш тод ажиглагдана. Ургамалжилтын хувьд авч үзвэл Монгол-

Алтайн төвийн ба баруун хойд хэсгийн өндөр уулс нь бушилз өлөнт ба хүйтсүү-

хуурайсаг зарим үетэн мөн элдэв өвст тагийн туж, нугатай, хаг хөвдөт царамтайзарим 

газар тагийн нугаас дээш ялангуяа урагш харсан хажуугаа дагаж өндөр уулын хуурай 

хээр бүр дээш өгсөж гарсан байдаг. Төгрөг навчит хус, зэгэл бургас, тошлог навчит 

бургас,тагийн тавилгана зэрэг намхан сөөгөн ширэнгэ тагийн доод захаар хэсэг 

хэсгээрээ тохиолдоно. Энэ нь Хангай, Хэнтий, Хөвсгөлд байдаг торлогоос их өөр юм. 

Монгол-Алтайн нурууны цөөхөн уул армаг тармаг хэсэгхэн ойтой. Харин Ховд голын 

эхэнд шинэс-хусан ойтой, Булган гол, Чигэртэй голын эхний гол өндөрлөгүүдийн 

араар мөн Хасагтхайрхан, Тайшир, Хасагтхайрхан уулын араар хэсэгхэн шинэсэн 

ойтой. Ховдын голын эх, Дачн, Хотон, Хоргон нуурын орчимд жинхжн тайгын үлдвэр 

төдий ой бий. Ховдын голын дагууд хэд хэдэн уулсын хажуугаар нураг дагасан 

гацууран төгөл үлдэж хоцоржээ. Бас хэд хэдэн уулын чийгсэг ам хавцалд 

Резниченкын хус, үслэг улиас, үлдвэр байдалтай тохиолдоно. Ой судлагчид Монгол-

алтайн ойг огтхон ч ажиглах боломжгүй зөвхөн хамгаалалтад бүрэн авбал зохино гэж 

тогтоосон юм. Дундаж өндөрлөг уулсын хажууг дагаж ботуульт, ботуульт-жижиг 

дэгнүүлт үетэн-элдэв өвст хээртэй. Тэнд сунагар биелэг,ленийн ботууль саман 

дурваа зонхилно. Мөн шивээт хялгана-агьт, өдлөг хялгана-агьт, хээр ч бий. Голын 

хөндийг дагасан чацарганы юмуу өргөст харганы ширэнгэ бий. Монгол-Алтайн 

нурууны өмнөд хэсэг төдийгүй хойхнуур ч гэсэн өдлөг хялгана, таана баглуур, 

шарилж, зэрэг цөлийн ба цөлөрхөг хээрийн элементүүд дээшээ нэвтэрсэн байдаг. 

Энэ нь уг нуруу эргэн тойрон өмнөд, баруун өмнөдөөс цөлийн хуурай халуун уур 

амьсгал хүчтэй нөлөөлж байдагтай холбоотой хэрэг. Зөвхөн Цэцэг нуур, Тонхил 
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нуурын хотгорт л гэхэд өдлиг хялгана, таана-өдлөг хялганат- бударганат, дан 

бударганат цөлөрхөг хээртэй. Давсархаг хотгороо дэрс ихтэй байдаг. Ургамлын 

аймгийн хувьд авч үзвэл нэг талаас Алтайн нурууны өндөр уулын ба умардын ойн 

төлөөлөгчид нөгөө талаас говийн (цөл,цөлөрхөг хээрийн ) түүгээр ч барахгүй 

Казахстаны (Зүүнгар-Тураны) цөлийн ба хээрийн ургамлын аймгийн төлөөлөгчид энэ 

нурууд нэвтэрч холилджээ. Энэ тойрог БНМАУ-ын бүх нутгийн 7,02% -ийг эзэлдэг. 

Одоогоор 1020 зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэний дотор 131 зүйл модлог, сөөглөг, 

(тойргийн ургамлын 12,84%) ургамал , 889 зүйл өвслөг (74,12%) ургамалтай байна. 

Том мод, сөөг , сөөгөнөцрийн хувьд Хангайгаас цөөн зүйлтэй, харин заримдаг сөөг, 

сөөгөнцрийн тоогоор Говь-Алтайн тойрогтой адил, бусад тойргуудаас хавьгүй олон 

зүйлтэй юм. Өвслөг ургамлын зүйлийн бүрдлийн хуьд нэлээд баялаг юм. Нэг хоѐр 

настны зүйлийн тоогоор (113 зүйл) Хангай, Монгол-Дагуурын тойрогтой ойролцоо юм. 

Энэ тойргийн ургамлын зүйлийн бүрдлийг экологийн бүлгүүдэд ангилж үзвэл 

хуурайсаг 110 зүйл (10,78%) хуурайсуу-чийгсэг 77 зүйл (7,55%), чийгсэг 115 зүйл 

(11,28%) намагсаг 3 бүлгийн ургамал 93 зүйл (9,12%), уссаг 9 зүйл (0,88%), хүйтсэг 3 

бүлгийн ургамал 312 зүйл (3,58%)8 давссаг 4 бүлгийн ургамал 86 зүйл элссэг ургамал 

11 зүйл (1,08%) байна. Үүнээс үзэхэд чулуусаг, хүйтсэг, хуурайсаг бүлгийн ургамал 

зүй ѐсоор давамгайлж байгаа нь эндхийн ургамлын аймгийг уулын хуурай төрхтэйгөөс 

гадна өндөр уулын ян сарьдаг, цармын ургамал чухал үүрэгтэйг давхар нотолж байна. 

Монгол-Алтайн тойргийн үндсэн төрхийг үзүүлэх ургамлууд гэвэл 

7. Хянганы уулын нугат хээрийн тойрог 

Их хянганы нурууны захын салбар уулсыг хамрах улсын хил орчмын нутаг юм 

дундаж өндөр нь 1000 гаруй метр бөгөөд хамгийн өндөр уулс нь бараг хил дээр 

оршдог. Халзан уул (1503м), Түмэн уул(1313м), Хавирга уул(1124м), Модот өндөр 

уул(1099м), Салхит уул(1088м) байдаг. Энд Халхын голын эхээд цутгах Нөмрөг гол, 

Дэгээ гол байхаас гадна , Азаргын гол хэмээх мухар гол бий . Хянганы салбар уулс 

баруун тийш хөнтөргөнө бөгөөд Дэгээ голоос баруун тийш тэгш талархаг болдог 

бөгөөд элсэрхэг хөрстэй болохын чацуу элсэн довцогтой болдог. Хянганы орчмын 

нутаг нь чийглэг, муссоны уур амьсгалтай. Ургамалжилтын хувьд уулсаараа болон гүн 

жалга хавцлаарай багавтар төгөлтэй, элсэрхэг хажуугаар хэсэгхэн нарсан ойтой 

элсэн довцог дундуур хайлаасан төгөлтэй байна. Голынхоо татам дагууд гол төлөв 

манжуурын ургамлын аймгийн төлөөлөгчдөөс бүрдэл болсон сийрэгдүү бургас 
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гололсон сөөг ихтэй шугуйтай өндөр өвслөг ургамалт татмын нугатай байна. 

Нөмрөгийн гол дагуух нутаг нь зүр-өвснөөс гадна өндөр ургадаг үетэн элдэв өвсөөр 

нэн баян түүний онцлог нь нугат хээрийн шинжийг бүрэн үзүүлнэ. Халхын голын 

дагууд өтгөн ургасан бургасан шугуйтай голын татмын дээд дэнж тод илэрнэ. 

Тойргийн баруун захаар сибирь гүйлс(Armeniaca sibirica) Төв хэсэг, уулын хөндийгөөр 

Ацан цахилдаг(Iris dichotoma ), Цагаан цээнэ (Paeonia lactiflora) зэрэг зүйл 

тохиолдоно. Хянганы òîéðîã Ìîíãîë óëñûí íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 0,87%-ã ýçýëäýã. хувьд: 

Хянганы тойрогт одоогоор 461 зүйл бүртгэгдсэний дотор 58 зүйл модлог, 

сөөглөг(12.58%) 403 зүйл өвслөг(87.42%)Том мод (1.3%) том сөөг (1.52%), 

сөөг(7.16%),сөөглөг (79.61%) байна. Экологийн бүлгээр нь ялган үзэхэд Чийгсэг 

ургамал 165 зүйл (35,79%), Чийгсүү хуурайсаг ургамал 78 зүйл (16.92%) ,хуурайсаг 

ургамал 45 зүйл (9.76%) ,намагсаг ургамал 61 зүйл (13.23%), у сны ургамал 13 зүйл 

(2.82%) , хүйтсэг ургамал 16 зүйл (3.47%), чулуусаг ургамал 58 зүйл (12.58%,) давссаг 

ургамал 16 зүйл (3.47%), элссэг ургамал 9 зүйл (1.95%) байна. Үүнээс харахад 

хүйтсэг, чулуусаг ургамлын зүйл умард ба дорнод хэсгийн бусад нутгаас харьцангуй 

цөөн , харин чийгсэг намагсаг, чийгсүү хуурайсаг, ургамлын тооны харьцаа хил 

зэргэлдээ байгаа Дорнод Монгол ойр төсөөтэй нөхцөл бүхий Монгол-Дагуурын 

тойргоос дээгүүр байна. 

8. Дундад халхын хээрийн тойрог 

Хангайн нуруунаас зүүн тийш Улаанбаатараас урагш орших төв Монголын 

боржин чулуутай цохио толгод, бэсрэг уулс бүхий ухаа гүвээрхэг тэгшивтэр нутаг 

хамаарна. Энд Хөгнөхаан, Батхаан, Дэлгэрхаан, Өвөр өнжүүл, Иххайрхан, Их газрын 

чулуу, Бага газрын чулуу, Адаацаг, Чойрын богд, Дархан, Дашилбар зэрэг олон бэсрэг 

уулс тохиолдох бөгөөд тэдгээрийн оргилууд нь гол төлөв 1394-2180м –т оршино. 

Онги, Харуух, Сарын гол, зэрэг усархаг голууд зүүн хойд хэсгээр нь Хэрлэн гол дайрч 

өнгөрнө. Мөн олон арван булаг, горхи, жижиг, нуур, тойром, хужир, марцтай хотгор 

бий Том нуур нь Өгий юм. Энэ тойрогт Тарнын ба Лүнгийн элс зэрэг элсэн манханууд 

бий. Хойд захын бэсрэг уулсаар нь хус, улиангар оролцсон холимог төгөл ойтой тул 

чийгсэг ойн ургамлууд (сараана, гэзгэнэ, тавилгана зэрэг ) дагалдан ургана. Элсэнцэр 

хөрстэй газар нь: харганатай, харгана-агь, үетэнт хээртэй бөгөөд тэнд : саман ерхөг, 

саман дувраа, агь, алтан шарилж, жижиг навчит ба одой харгана зонхилно. Гол нуур 

орчмын хужир марцлаг хотгорт түнгэ бүхий байх ба түүнийг дагаж нэг наст хэрс 
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шорной, шарилж хаяа нангиад түнгэ судалгүй өлөн цагаалин цахилдаг ихээр ургана. 

Энэ тойргийн өмнөд захаар шар бударгана зүүнгарын бударгана, бор бударгана, ахар 

навчит баглуур зэрэг жинхэнэ говийн ургамал оролцсон хужир , марцтай хотгорууд 

өдлөг, сайрын хялгана, өлдлөг хялгана –бударганат хайргархаг чулуурхаг дэнж 

дэвсэгүүд хяр гүвээ үргэлжилнэ. Энэ бүс нутагт уудам талархаг болон ухаа гүвээт 

талархаг газар зонхилно. Дундад Халхын хээрт хялганат (Stipa), хазаар өвс-хялганат 

(Cleistogenes-Stipa), агь-хялганат (Artemisia-Stipa) хэвшил тохиолдоно. Мөн хялгана-

харганат хэвшил өргөн тархацтай бөгөөд бяцхан навчит харгана (Caragana 

microphylla), нарийн навчит харгана (Caragana stenophylla), тарваган харгана 

(Caragana pygmaea) элбэг. Хотгор, хотос, хужир мараалаг тойром дагаж гялгар дэрс 

(Achnatherum splendens) түгээмэл ургана. Онцлог ургамалд Крыловын хялгана (Stipa 

krylovii), дэрвээн хазаар өвс (Cleistogenes squarrosa), саман ерхөг/хиаг (Agropyron 

cristatum), ширэг улалж (Carex duriuscula), шүдлэг сонгино (Allium bidentatum), 

хоѐришт бэриш (Bupleurum bicaule), Амманы сэдэргэнэ (Convovulus Ammanii), дагуур 

хатны цэцэг (Cymbaria dahurica) зэрэг зүйлүүд элбэг тохиолдоно. Монголын хээрийн 

онцлог нь хуурайсаг сөөг болох хэдэн зүйл харгана (Caragana spp.), хүйтсэг агь 

(Artemisia frigida) зэрэг сөөг, сөөгөнцөр элбэг. Нунтаг карбонаттай, карбонатгүй нунтаг, 

карбонаттай хүрэн, заримдаа элсэнцэр цайвар хүрэн хөрстэй, хотос хонхор дагаж 

хужир мараалаг давсархаг хөрстэй. Монголын хээрийн хамгийн түгээмэл хэвшил нь 

элсэрхэг эсвэл хайргархаг хөрстэй харганат хээр. Харганат хээр дундад Халхад 

түгээмэл тохиолдоно. Энэ тойрог БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрийн 11,54% ийг эзэлнэ. 

Одоогоор 509 зүйл ургамал бүртгэгдсэний дотор 63 зүйл модлог, сөөглөг (тойргийн 

ургамлын 12,38%) модлог, сөөглөг ургамал 403зүйл (87,42%) өвслөг ургамал байна. 

Экологийн үндсэн бүлгүүдэд хуваарилж үзвэл хуурайсаг ургамал 96 зүйл (18,86%), 

хуурайсуу-чийгсэг 82 зүйл (16,11%), чийгсэг 60 зүйл (11,79%), хуурайсуу-чулуусаг 80 

зүйл (15,72%) давссаг бүх бүлгийн ургамал 61 зүйл (11,98%), элссэг 25 зүйл (4,72%), 

чийгсүү-чулуусаг 20 зүйл (3,93%) намагсаг 21 зүйл уссаг 22 зүйл байна. Дээрхээс 

үзэхэд гол нь хуурай хээрийн ургамал зонхилохын зэрэгцээ зарим нуур голын 

хөндийнүүдэд чийгсэг ургамлын нөлөө туссан хотгоруудад давссаг ургамал багагүй 

үүрэгтэй харагдаж байна. 

9. Дорнод монголын хуурай хээрийн тойрог 
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Дорнод монголын уужим тэнүүн тэгш тал ухаа гүвээрхэг газрыг хамаарна. 

Эндэхийн өндөр 532-1775 м зонхилох өндөр нь 800-1000 м-т оршино. Уужим тэгш 

газар нь Мэнэнгийн тал юм_ урд хэсгээрээ Зотолхаан, Шилийн Богд, Алтан Овоо, 

Гангын цагаан овоо зэрэг бэсрэг уулс бүхий хүрмэн чулуугаар бүрхмэл нутаг юм. Бас 

тэнд Молцог , Онгон элс хэмээх 2 хэсэг манхан элстэй газар бий. Урд хэсгийн бэсрэг 

уулс ухаа гүвээрхэгтэгш өнөрлөгийг бие даасан Даригангын тойргийн хэмжээнд авч 

үзэх тухай санал дэвшүүлсэн юм. Энэ тойрогт томоохоноос Буйр, жижгээс Хөх нуур, 

Сангийн далай нуур зэрэг давстай тогтмол нуур олон бий. Торйгийн нутаг дээгүүр 

Хэрлэн улз, Халхын голын адаг урсаж өнгөрнө. Газрын гадаргын байдлаараа нэг жигд 

учраас ургамалжилтын хувьд мөн тийм байдаг. Сибирь хялгана, Крыловын хялгана, 

нангиад түнгэ, дэрвээн хазааргана, саман дурваа, сунагар биелэг,саман ерхөг зэрэг 

үетэн оролцсон хялгана-дурваат, шивээт хялгана-шавагт, хялгана хазаарганат, түнгэ-

шивээт, хялганат хуурай хээр зонхилно. хотгор хонхорын дагууд дэрстэй цайдам бий. 

Тойргийн өмнөд хэсэгт таана, хөмөл оролцсон хялгана-таанатай болон 

улаанбударганатай цөлөрхөг хээр нэг наст бударганууд мөн навчлаг ба гоолиг 

бударгана хужир, марзтай тойром хотгор нэлээд бий. Бэсрэг уулсын ам хавцлаар 

хайлаас бургас цөөнөөрөө, гүйлээс харгана нэлээд элбэг тааралдана. Энэ тойрог 

умард зүгээс дагуурын, өмнө зүгээс монголын ургамлын аймгийн төлөөлөгчид 

харилцан нийлж байгаа шилжилтийн бүс юм. Нөгөө талаар дорноос Манжуурын 

элементүүд багагүй нөлөөтэй байна. Дорнод Монголын тойрог БНМАУ-ын нутаг 

дэвсгэрийн 8,94 % -ийг эзэлнэ. Энд одоогоор 539 зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэний 

дотор 60 зүйл (тойргийн ургамлын 11,13%) модлог, сөөглөг ургамал 479 зүйл (88,87%) 

өвслөг ургамал байна. Экологийн үндсэн бүлгүүдэд хуваарилж үзвэл хуурайсаг 

ургамал 101 зүйл (18,74%), хуурайсуу-чийгсэг 100 зүйл (18,55%), чийгсэг 86 зүйл 

(15,95%), хуурайсуу-чулуусаг 73 зүйл (13,54%), чийгсүү-чулуусаг 17 зүйл (3,15%), 

давссаг бүх бүлгийн ургамал 64 зүйл (11,87%), элссэг 23 зүйл (4,27%) байна.  

10. Их нууруудын хотгорын цөлөрхөг хээрийн тойрог 

Монол-Алтай, Хангай, Тагнын нуруудын хооронд орших талархаг гадаргатай 

өмнөөсөө хойшоо нэлээд хөнтрүү эргэн тойрон өндөр уул нуруудаар хүрээлэгдсэн 

томоохон итүү хотгорыг хамарна. Энэ хотгор нь уртаараа 600-650 км өргөнөөрөө хойд 

хэсэгтээ 200-250 км өмнөд хэсэгтээ 60-100 км байдаг юм. Их нууруудын хотгор нь Төв 

Азийн урсгалгүй ай савд багтана. Энэ хотгорт дөрөвдөгч галавын үед эргэн тойрны 
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уулсаар их хүчтэй мөстлөг явсны улмаар ус ихтэй томоохон нууруудаар дүүрч 

байжээ. Дараа нь мөстлөгийн дараа халуун хуурай ус болоход ихэд ширгэжээ. Одоо 

энд Увс, Хяргас, Хар ус, Хар айраг, Шаргын цагаан зэрэг нуурууд бий. Энэ хотгорт 

Завхан, Тэс, Хүнгүй, зэрэг голууд урсдаг Мөн Ховд, Буянт голуудын адаг энд 

хамаарагдана.Хар-ус нуурын төвшин 1153 м өндөрт байхад Хяргас нуурын төвшин 

1028 м Увс нуурын 759 м өндөрт Шаргын нуурын хотгор дунджаар 948-1700 м өндөрт 

оршино. Их нууруудын хотгорыг дотор нь Увсын, Хяргасын, Хар ус нуурын, Шаргын 

нуурын хотгор гэж 4 салаа хотгор болгон хуваана. Уур амьсгалын хувьд их эрс тэс, 

зундаа халуун өвөлдөө хүйтэн бөгөөд тунадас туйлын бага салхи хүчтэй. Их 

нууруудын хотгорын зүүн хэсгээр Бөөрөгдөл, Хар бор, Монгол элс хэмээх баруун 

хойноос зүүн урагш чиглэсэн асар том 3 элсэн манхан бий. Үүний ихэнх хэсэг нь сул 

элстэй , зүүн захаараа ялимгүй ширэгжсэн. Их нууруудын хотгорын төв хэсэг нь 

цөлийн захын хэсэг нь цөлөрхөг хээрийн ургамалжилтэй. Нууруудын эргэн тойронд 

нүцгэн юмуу шар бударганатай нэг наст бударганатай байна. Заримдаа намгархаг 

хужирлаг нугатай, дэрстэй хотгор , хармагтай довнууд үзэгдэнэ. Хар ус нуурын эргээр 

шагшуургатай. Томоохон голуудын татам дагаад дэрстэй марцлаг нугыг дагаад хааяа 

бургас, эсвэл өргөст харгана, бунгийн харганан ширэнгэтэй, чацарганан шугуй ч мэр 

сэр бий. Дээр нэр заасан 3 манхан элстэй газраар шар шаваг, сөөгөн шимэрс, үсхий 

суль мөчирлөг сульхиаг (цагаан суль) саман ерхөг, цулхир, дэвүүр жимст сагай зэрэг 

элссэг ургамал тархжээ. Их нууруудын хотгорын 4 хэсэг хонхор нь ургамалжлын 

хувьд ялгагдана. Увс нуурын хотгорт нь Казахстаны (Зүүнгар тураны ) цөлийн 

төлөөлөгчид, тухайлбал таар, сээтэлж, цагаан газрын шарилж, Шренкийн шарилж 

бүлгэмдэл үүсгэдэг. Тэдгээртэй хамт бор бударгана, Крыловын хялгана ургана. Голын 

хайргатай, чулуутай сайр дагуу үслэг ба лаварнавчит улиас хэсэг хэсгээр ургах ба 

намагжсан татмаар намагжсан татмаар жижигнавчит хусан төгөлтэй. Их нууруудын 

хотгорын төв хэсэгт талархаг гадаргатай хайргархаг газраар өдлөг хялгана-бударгана, 

ахар навчит баглуур , зүүнгарын бударгана ,сөөгөн лууль оролцсон өдлөг хялганат-

агь (төлөгчдүү боролзой оролцсон), дан өдлөг хялганатай, өдлөг хялгана- таанатай, 

өдлөг хялгана-хазаарганат цөлөрхөг хээр элбэг тааралдана. Мөн баглуур, баглуур-

улаанбударгана, элдэв бударгана-улаан бударганат жинхэнэ цөл хотгоруудын дагуу 

бий. Шаргын говь бол бусдаас илүү цөлжсөн тухайлбал дан баглууртай юмуу өдлөг 

хялгана-таанат цөлтэй юмаа. Төв Азийн загт цөлийн хамгийн хойд захын цэг Завханы 
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адаг болон Хар ус нуур орчимд Хар-Аргалант уулын ар өвөр бэлд тохиолдоно. Их 

нууруудын хотгор БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрийн 6,11% -ийг эзэлнэ. Энд одоогоор 666 

зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэний дотор 96 зүйл (тойргийн ургамлын 14,41%) модлог, 

сөөглөг ургамал 570 зүйл (85,59%) өвслөг ургамал байна. Экологийн үндсэн 

бүлгүүдэд хуваарилж үзвэл хуурайсаг ургамал 113 зүйл (16,97%), хуурайсуу-чийгсэг 

64 зүйл (9,61%), чийгсэг 70 зүйл (10,51%), хуурайсуу-чулуусаг 95 зүйл (14,26%) 

давссаг бүх бүлгийн ургамал 144 зүйл (21,64%), элссэг 37 зүйл (5,55%) байна. Бас 

нуур гол олонтой ус чийгтэй хотгор нэлээд бий тул чийглэг ба усны ургамал үлэмж 

хувийг эзэлдэг. 

11. Олон нуурын хөндийн цөлөрхөг хээрийн тойрог 

Хангайн нуруу болон Говь-Алтай, Монгол-Алтайн нурууны өмнөд хэсгийн 

шувтаргын уулын дунд оршдог бараг тэгшивтэр талархаг гадаргатай нарийвтар 

боловч тавиун хотгор хоолойг энд хамруулна. Хөндийн урт нь 500 гаруй, өргөн нь 150 

км хүрнэ. Дунджаар 1000-1400 м өндөр. Энэ хөндий баруун хойноос зүүн урагш 

ялимгүй хөнтөргөн, зүүн өмнөд хэсэгтээ задгай төв хэсэгтээ хэд хэдэн хонхруудыг 

дагасан нууруудтай. Энэ хөндийд Орог, Бөөнцагаан, Таацын цагаан, Улаан нуур 

хэмээх 4 томоохон нуур бий. Эдгээр нуурууд нь Хангайн нуруунаас эх авдаг Байдраг, 

Тээц, Онон, Түйн голуудын усаар тэтгэгдэнэ. Гантай жил нууруудад ус хүрэхгүй 

замдаа шургадаг. Эдгээр нуурууд дөрөвдөгч галавын үед дүүрэн устай байсаныг 

тэдгээрийн эргийн дэнжийн төвшнөөс харж болно. Дунд плейстоцений үеийн дэнжийн 

баримжаагаар бол Бөөн цагаан, Орог, Таацын цагаан хэмээх 3 нуур нэг ай савтай 

байсан нь нотлогддог бөгөөд тэр үеийн усны мандал нь 1420 м хүртэл өндөрт байсан 

гэж үздэг. Одоо эдгээр нууруудын усан мандлын төвшин янз бүр Бөөнцагаан нуур 

1390 м , Орог ба Таацын цагаан нуур ерөнхий төвшин 1280 м, Улаан нуурын хотгор 

бол тусгайдаа ай сав бөгөөд одоо мандал нь 1050м өндөрт оршино. Дээрх баримтаас 

үзтэл эндхийн нуурууд болон гол нь мөстлөгийн үед асар их устай байснаа 

хуурайжсаны улмаас их л хүчтэй ширгэж дундаржээ. Нууруудын хөндийд баруун 

хойноос зүүн урагш чиглэсэн хэд хэдэн элсэн манхан тэдгээрийн хооронд тойрмууд 

бий болно. Олон нууруудын хөндийн умард хэсэг нь Хангайн нурууны өвөр хормойн 

бэсрэг уулстай ихэвчлэн тэгшивтэр гадаргатай, талархаг газар байхад өмнөд тал нь 

Монгол ба Говь-Алтайн нурууны арын эгц хажуугийн доод хэсэг дэхь нуруунууд 

байдаг юм. Ургамалжлын хувьд авч үзвэл Ихэнх нутагтаа хайргархаг цөлөрхөг хээр 
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хээрийн хэв шинжид хамаарах өдлөг хялгана- таанат өдлөг хялгана-хазаарганат 

таанат баглуурт ,харгана- өдлөг хялгана эвшлүүд бий. Эдгээрт Говийн хялгана, 

сайрын хялгана, таана, зүүнгарын хазааргана, ахар навчит баглуур, төлөгчдүү 

боролзой, одой харгана зонхилогчоор оролцоно. Хөндий нам доор хэсэг бэлээр болон 

нуруудын хотгорт баглуурт, бор бударгана-баглуурт цөлийн эвшлүүд хужир, марцлаг 

хотсоор бор бударгана , гоолиг шар бударгана. Хааяадаа сийрэг загтай хонхорууд 

тохиолдоно. Нуур орчмын тэгшивтэр элсэрхэг хайргатай газраар одой харгана, 

Бунгийн харгана орог тэсэг бударгана алтан шар шарилж зэргээс бүрдсэн сөөгөн 

хэвшлүүд тааралдана. Хангайн нурууны өвөр хормойн бэсрэг уулс нь ихэнхдээ 

цөлжсөн шивээт хялгана-хазаарганат, шивээт хялгана-агьт, хуурай хээртэй байдаг. 

Нууруудын хөндий дагууд элс ялангуяа тойргийн зүүн хэсэг сийрэг загт цөл бий. 

Хужир марцтай хотгортоо дэрстэй юмуу хармаган довцонгууд байна. Олон нуурын 

хөндий нь БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрийн 3,18% -ийг эзэлдэг энэ тойрогт одоогоор 346 

зүйл ургамал ургамал бүртгэдсэний дотор 50 зүйл (тойргийн ургамлын14.45%) 

модлог, сөөглөг ургамал, 296 зүйл (85,55% ) өвслөг ургамал байна. Амьдралын 

хэлбэрээр хуваасан задаргаанаас үзвэл модгүй том сөөг 3 зүйл сөөг 24 зүйл 

сөөгөнцөр 7 зүйл заримдаг сөг, заримдөг сөөгөнцөр 16 зүйл байгаа нь Алашаа говийн 

тойрогтой ойролцоо юм.Экологийн бүлгүүдэд хуваарилснаас үзвэл хуурайсаг ургамал 

85 зүйл (24,57%), хуурайсаг –чулуусаг 59 зүйл (17.05%), элссэг 26 зүйл (7.51%), 

хуурайсуу-чийгсэг 31 зүйл (8,96%), чийгсэг 18 зүйл (5,2%) давссаг 4 бүлгийн ургамал 

86 зүйл (24,85%), уссаг ургамал 15 зүйл (4,34%), намагсаг 3 бүлгийн ургамал 23 зүйл 

(6,65% ) байна. Үүнээс харахад энэ тойрогт гол нь хуурайсаг цөлийн ургамал 

зонхилохын зэрэгцээ ус намгийн ургамал багагүй үүрэгтэй байна. 

12. Говь-Алтайн уулын цөлөрхөг хээрийн тойрог  

Монгол-Алтайн нурууны шууд залгаа болох Баянцагааны нуруунаас Хөрх уулыг 

шувтартал бараг 600 км урт үргэлжлэх Их говийн гүн рүү шургаж орсон цувраа уулс 

тэдгээрийн завсраар орших өргөн хоолойнуудыг хамруулна. Уулс нь баруун хойноо 

нэлээд өндөр байсанаа зүүн урагшлахдаа намсана. Говь-алтайн тойрогт Их Богд 

(3957 м), Бага Богд 3590м Улаан-Хар-Алгалант, Арц, Богд, Шинэжинст 2557 м уулсаас 

гадна Говь Тэнгэр уулын зүүн шувтаргад орших Тост (2517 м), Алтан уул (2286 м), 

Нэмэгт (2768 м), Ноѐн (2768 м), Сэрвэй (2631 м) Зөөлөн, Зурамтай (1824 м ) зэрэг 

бэсрэг уулсыг хамруулна. Эдгээр уулс нь ихээхэн хад чулуурхаг. Уулын бэл хормой 
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хэрчигдэж тэгш болно. Эртний мөстлөг эндхийн хойд хэсгийн цөөвтөр өндөр уулсын 

орой хэсгийг хамарсан гэж үздэг. Одоо Их Богд, Бага Богд уулс тэргүүндээ мөнх 

цастай. Уулын хооронд Ширэгийн гашууны , Баянлигийн Баяндалайн, Гурвантэсийн 

хоолой зэрэг уужим хоолой хотгорууд бий. Энд цагаан гол хэмээх жижиг голоос өөр 

тогтмол урсдаг гол бараг ч үгүй харин ууландаа горхи, булаг бий. Ширэгийн гашууны 

нэлээд томоохон нуураас бусад нь голдуу ширгэдэг жижиг нуурууд байна. Хонгорын 

элс хэмээх нэлээд томоохон элсэн манхан уулсын хоорондуур элсэн бөөрөг, довцог 

болж замхарна. Дээр дурьдсан уужим хоолой дагаж дунд төрмөлийн хурдас бүхий 

Хэрмэн цав, Бугийн цав, Хүрэн цав, Хайчийн уул, Наранбулаг, Цагаан цав, зэрэг цав 

толгод улаан шаргал хийгээд алаг мөрөгцгүүд бий. Ургамалжилтын хувьд нэлээд 

өвөрмөц газрын гадаргын байдлыг дагаж хэвшлүүд нь өөрчлөгдөнө. Уул ,тал хотгор 

хөндий хосолсон учир ургамлын аймгийн хувьд ч нэлээд баян. Энэ тойргийн бүх 

нутагт байгаа бэсрэг уул, гүвээ, дов толгодын хажуу, джнд зэргийн өндөрлөг, уулсын 

хажуугийн доод хэсэг уулсын бэлийн дагууд болоод уулс хоорондын хотгор хонхрууд 

,хоолойнууд түүнчлэн тойргийн өмнөд хэсгийн уулс бүхэлдээ цөлийн ургамалжилтаас 

бүрдэнэ. Энэ тойрогт жинхэнэ говийн төлөөлөгчдөөс бүрдэх боловч уулсаа дагаж 

уулын хээртээ мөстлөгийн үед Байгаль-Дагуурын ургамлын аймагтай холбоотой 

байсаны нотолгоо болохуйц умардын хүйтсэг, чийгсэг зүйлүүд тохиолдохоос гадна 

тагийн бүслүүртээ зонхилж Алтай-Саяаны бас төвдийн өндөр уулын цөөн тооны 

зүйлүүд тохиолдоно. Говь-Алтайн тойрог БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрийн 5,02%-ийг 

эзэлнэ. Энэ тойрог одоогоор 710 зүйл ургамал бүртгэгдсэний дотор 114 зүйл модлог, 

сөөглөг (тойргийн ургамлын 16,06%) ургамал, 596 зүйл өвслөг (83,94%) ургамал 

байна. Экологийн үндсэн бүлгүүдэд хувааж үзвэл хуурайсаг ургамал 118 зүйл 

(16,62%), хуурайсуу-чулуусаг 145 зүйл (20,42%), чийгсүү-хуурайсаг 66 зүйл (9,3%) , 

чийгсэг 60 зүйл (8,45%) намагсаг 3 бүлгийн ургамал 46 зүйл (6,47%), уссаг 11 зүйл 

(1,55%), хүйтсэг 3 бүлгийн ургамал 78 зүйл (10,93%), чийгсүү-хүйтсүү-чулуусаг 

ургамал 93 зүйл (13,10%), элссэг 28 зүйл (3,95%) байна.  

13. Дорноговийн цөлөрхөг хээрийн тойрог 

Говь-Алтайн нурууны зүүн шувтаргын уулсын араар Олон нуурын тойргоос 

(Онгийн голын зүүн талын дэнжээс ) дорно зүгт ухаа гүвээрхэг, тэгш гадаргатай уужим 

талархаг газар хамаарна. Хойгуураа Дундад Халх зүүн хойгуураа Дорнод Монголын 

тойрогтоо хил залгана. Энэ тойрог дтд 850-1400 м орших бөгөөд дунджаар 1100-1200 
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м өндөр юм. Тойргийн баруун өмнөд хэсэгт Говь-Алтайн нурууны захын салбар уулс 

(Тахилга уул, Ихшанхай, Хавчиг, Ханбогд уул) баруун хойд хэсэгт Дэлгэрхангай уул 

бий. Тойргийн баруун урд захаас зүүн хойд хэсэг хүртэл Галбын говиос зүүн хойш 

Зүүнбаянгийн уужим хотгор үргэлжилнэ. Ихэнхдээ элсэн манхантай энэ тойрог давс 

марцтай хотгорууд бий . Харин тогтмол устай гол байхгүй. Дорноговийн тойргийн хил 

заагийг дахин хянан үзэх ялангуяа түүний урд хэсэгт Галбын говь, Сулинхээр, 

Хатанбулаг, Зүүнбаянгийн хотгорыг хамарсан тойрог буй болгох эсэхийг шийдвэрлэх 

асуудлыг цаашид нартйвчлан үзэх шаардлагатай. Учир нь энд дурдсан нутаг нь 

ургамалжилт ба хөрсний хувьд цөлийн хэвшинжид хамаардаг юм. Дорноговийн тойрог 

ургамалжилтын хувьд тачирхан, сийрэг ургамалтай, өдлөг хялганат, өдлөг хялгана –

хазаарганат өдлөг хялгана-таанат, өдлөг хялгана-боролзойт цөлөрхөг хээр зонхилно. 

Шавранцар хайргархаг хотос, толгодын хажуу, бэлээр баглуур бор бударганат цөл 

байхаас гадна. Хайргархаг элсэнцэр хөрстэй газраар нь хулан хойрго, тост, модлог 

бударгана, тэсэгт цөл зонхилно. Элсэрхэг хөрстэй газраараа сийрэгхэн загийн 

шугуйтай, эсвэл харгана шавагт эвшил тааралдана. Шаварлаг марцлаг хотгоруудад 

гоолиг шарбударгана, зүүнгарын бударгана, эсвэл луулийн овгийн нэг нь ургамлууд 

оролцсон эвшлүүд тохиолдоно. Энэ тойргийн нутгуудаас Баянзагийн хотгор бол 

Монголын цөлөрхөг хэр дэх өвөрмөц газрын нэг бөгөөд тэнд говийн бараг бүх 

элементүүд хуран цуглажээ. Дорноговийн тойрог БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрийн 9,35%-

ийг эзэлнэ. Энд одоогоор 327 зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэний дотор 68 зүйл 

(тойргийн ургамлын 20,8%) модлог, сөөглөг ургамал 259 зүйл өвслөг (79,2%) ургамал 

байна. Ургамлын экологийн үндсэн бүлгүүдийн хуваарлагдсанаар бол хуурайсаг 

ургамал 53 зүйл (28,96%), хуурайсуу-чулуусаг 70 зүйл ( 21.41%), давссаг 4 бүлгийн 

ургамал 64 зүйл (19,57%), элссэг 20 зүйл (10,93%), хуурайсуу-чийгсэг 35 зүйл (10,7%), 

чийгсэг 24 зүйл (7,34%), хуурайсуу намагсаг 6 зүйл (1,84%) байна.үүнээс үзэхэд их 

хуурай халуунд болон давсархаг марцлаг газарт зохилдсон ургамлууд ургамлан 

нөмрөгт гол үүрэг гүйцэтгэдэг байна. 

14. Алашаа говийн цөлийн тойрог 

Тост уулын өврөөс эхлээд зүүн тийш Борзонгийн говь,Галбын говийг дамжин 

Сулинхээр хүртэлх нарийн зурвас газрыг багтаана. Энэ тойрогт газрын зонхилох 

өндөр нь 1300-1700 м өмнөт хэсгээрээ 700-800 м байдаг. Газрын гадаргын хувьд 

бэсрэг уулс, хотгор хотос, тойром, цав толгод, ухаа гүвээ ээлжлэн солигдохын 
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зэрэгцээ умраас өмнийг чиглэсэн хуурай сайр,садаргууд олонтой юм. Борзонгийн 

говь, Заг сүүжийн говь, Гурилын говь, Гашуун нуурын ба Улаан талын хоолой зэрэг 

том жижиг хотгорууд бий. Энд элсэнцэр цөлөөс гадна чулуурхаг цөл нэлээд их 

тааралдана. Бор бударгана , баглуур, хойрго, хотир, шармод боролзой, 

улаанбударгана, заг, хармаг зонхилогчоор ээлжлэнэ солигдоно. Марцлаг элстэй 

хотгороор нь сибирь хармаг оролцсон загт цөлтэй. Гуравдагчийн элсэрхэг сайргархаг 

тэгш талархаг газраар нь хойргот, улаан бударгана, хотир, сэдэргэнэт цөл 

тааралдана. Толгод намхан уулс цав толгодын хажуу дагуугаар хэсэг газарт элдэв 

сөөг, сөөгөнцөр холилдсон сөөгт цөл тохиолдоно. Манхан элстэй газраар нь 

Hedysarum fruticosum,H.scoparium,Atraphaxis frutescens,Caragana Bungei,C.Korshinckyi 

зэрэг сөөглөг, Psammochloa villosa,Pugionum cornutum,Agriophyllum pungens зэрэг 

өвслөг ургамал оролцсон элссэг сөөгөн бүлгэмдэл Сул ширэгжсэн довцог элстэй 

газраар нь шаваг-сөөг (Artemisia sphaerocephala,Tamarix ramosissima,Nitraria sibirica )–

т эвшил тохиолдно. Толгод,намхан уулс,цав,толгодын хажуу дагуугаар хэсэг хэсэг 

газарт элдэв сөөг,сөөгөнцөр ( Zygophyllum xanthokylon,Salsola laricifolia,Amygdalus 

mongolica,Anabasis brevifolia )өдлөг хялгана ( Stipa glareosa, S.gobica,Ptilagrostis 

pelliotii ) холилдсон сөөгт цөл тохиолдно.Энэ тойрогт тохиолдох нэг өвөрмөц 

бүлгэмдэл бол эртний ба дунд төрмөлийн насны чулуурхаг,хайргархаг 

хажууд,дэнжээр тохиолдох загт цөл юм. Алашаа говийн тойрог БНМАУ-ын нутаг 

дэвсгэрийн 6,43%-ийг эзэлнэ. Энэ тойрогт одоогоор 183 зүйл гуурст ургамал 

бүртгэгдсэний дотор 53 зүйл (тойргийн ургамлын 28,96%) модлог, сөөглөг ургамал 

130 зүйл (71,04%) өвслөг ургамал байна. Модлог, сөөглөг ургамлын зүйлийн 

тоогоороо олон нуурын хөндийтэй ойролцоо Алтайн өвөр говийнхоос ялимгүй цөөн 

юм. Ургамлын экологийн үндсэн бүлгүүдийн хуваарлагдсанаар бол хуурайсаг ургамал 

53 зүйл (28,96%), чийгсүү хуурайсаг 9 зүйл (4,92%), хуурайсуу-чулуусаг 36 зүйл ( 

19,67%), чийгсүү-чулуусаг 1 зүйл (0,55%), давссаг 4 бүлгийн ургамал 60 зүйл 

(32,79%), элссэг 20 зүйл (10,93%), хуурайсуу-намагсаг 4 зүйл (2,18%), байгаа нь 

тойргийн ургамалжилд хуурайсаг, давссаг, элссэг, чулуусаг, ургамлын зүйлүүд гол 

үүрэгтэй байгааг харуулж байна.  

15. Алтайн өвөр говийн цөлийн тойрог 

Монгол-Алтай , Говь-Алтайн нурууны өвөрт орших бөгббд түүний хил зааг нь 

Тахийн шар нурууны зүүн бэлээс Аж Богдын нуруг өвөрлөн хойш дугуйрч хөндийг нь 
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багтаан дахин дорно зүгт эргэж Гичгэнийн нуруу, Шинэжинстийн нурууны өвөр 

хормойгоор зүүн тийшлэж Ингэн хөөвөрийн хоолойн зүүн талаар урагш эргэж Тост 

уулын баруун бэлээр захлан улсын хил хүртэл үргэлжилдэг уужим нутаг энд 

хамаарна. Энэ тойргийг Өрнөд говь гэж нэрлэх явдал бий. Энэ тойргийн нэг хэсэг нь 

БНХАУ-ын нутагт Харлаг уул хүртэл үргэлжилдэг юм. Энэ тойрог Алтайн салбар 

уулсаас Эдрэнгийн нуруу (2076 м), Суман хайрхан (2064 м), Хатансуудал уул (2274 

м)-аас гадна. Говь Тэнгэр уулын системд хамаарах Ингэс уул, Атас Богд (2695м), 

Цавлуур Харын нуруу, Онгон Улаан уул (1234 м) Булган хошууны нуруу зэрэг бэсрэг 

уулс, тэдгээрийн хоорондох Номин говь, Ингэн Хөөвөрийн хоолой, Цэнхэрийн хоолой, 

Захуй, Зарамын хотгор, Шалын хоолой, Шандын хоолой хэмээх томоохон хоолой 

хотгорууд бий. Бэсрэг уулт ухаа гүвээт толгодорхог нутгийн зонхилох өндөр 1200-1500 

м хотгор хотос нь 700-900 м оршино. Энэ тойрогт чулуут цөл зонхилно. Хуяг чулууны 

дор бүдүүн ширхэгт элсэн хурдас бий . Томоохон хоолой тойрмын захаар хөвөөлсөн 

элсэн довцогтой байдаг. Хөрс нь ихэд давсжиж шорвогжсон зарим газар гөлтгөнжсөн 

хөвсгөр шорвог марцтай шал төөрөм тааралдана. Алтайн өвөр говьд Зуунмодны 

булаг, Ингэн Хөөвөрийн булаг, Нарансэвстэйн булаг, Толь булаг, Эхэн зулганай, 

Хуцын шанд, зэрэг олон булаг шандыг дагасан баянбүрд байдгаарай цөлийн 

тойргуудаас ялгаатай. Ургамлын хувьд авч үзвэл зонхилох нь их сийрэг ургамлан 

бүрхэвчтэй чулуут цөл ийн хэвшинжид хамаарна. Монгол-алтайн нурууны өврийн 

1500-1800 м өндөртэй хажууг дагаж цөлийн бор хөрстэй нарийн зурвас газраар 

хээржүү цөл тохиолдоно. Энд зонхилох хэвшинж нь сайрын хялгана, хөмүүл оролцсон 

баглуурт цөл байна. Үүнээс урагшлаад говийн бор сааарал хөрс тэй газраар сөөгт 

жинхэнэ цөл тохиолдоно. Энд зонхилж заг, хармаг, хотир, зээргэнт цөл гол байрыг 

эзэлдэг. Өндөр уул нуруудад бэл хажуугийн доод хэсгээр эхлэн цөлийн уулын 

хээрийн бушилзы бүслүүр илэрнэ. Цөлийн бүслүүрт уулын хормойгоор нь шар мод, 

баглуур жинхэнэ цөлийн хэвшил байснаа дээшлээд тэсэгт хээржүү цөл болж 

солигдоно. Энэ тойргийн ургамлын зүйлийн бүрдлийн хувьд их ядмаг гэж үздэг. Хэрэг 

дээрээ Алашаа говиос арай илүү юм. Алтайн өвөр говийн тойрог БНМАУ-ын нутгийн 

5,72%-ийг эзэлдэг нэлээд сайн судлагдсан нутаг юм. Энд олоогоор 326 зүйл гуурст 

ургамал бүртгэгдсэний дотор 67 зүйл модлог,сөөглөг ургамал (тойргийн ургамлын 

20,56%) 259 зүйл өвслөг ургамал (79,44%) байна. Ургамлын экологийн үндсэн 

бүлгүүдийн хуваарлагдсанаар бол хуурайсаг ургамал 75 зүйл (23,01%), чийгсүү 
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хуурайсаг 25 зүйл (6,67%), хуурайсуу-чулуусаг 64 зүйл ( 19,63%), чийгсүү-чулуусаг 8 

зүйл (2,45%), хүйтсүү чулуусаг 1 зүйл давссаг 4 бүлгийн ургамал 97 зүйл (29,76 %), 

элссэг 17 зүйл (5,21%), нуга намгийн 33 зүйл (10,12%), усны 6 зүйл (1,84%), байна. 

Эндээс харахад жинхэнэ цөлийн ургамлаас гадна баянбүрдийн ба цөлийн уулын 

ургамал чухал үүрэгтэй. 

16. Зүүнгарын говийн цөлийн тойрог  

Монгол-Алтайн нурууны өвөр бэлээс урагш, Аж Богдын нуруунаас баруун тийш улсын 

хил хүртэлх нутаг хамаарагдана. Зүүнгар-Тураны хошуунд багтах ургамал газарзүйн 

тойргийн ихэнх хэсэг нь БНХАУ-ын нутагт оршдог юм. Энэ тойргийн нутгийн гадаргуу 

жигд бус зонхилох өндөр нь 1000-1400м , хотгор нь 800-1000м- т оршино. Энэ тойрогт 

Байтаг Богд (3479 м), Хавтаг уул (2918 м), Тахийн шар нуруу (2725 м), Халзан уул 

(2105 м), Мэргэн уул (1883 м) зэрэг уулс бий. Мөн Монгол-Алтайн өврөөс эх авдаг 

Булган гол Өрөнгө голд цутгадаг бол Үенч, Бодонч, Бижийн гол зэрэг жижиг голууд 

Баруун хуурай, Борцонж, Хонин усны говь зэрэг битүү хотгор ормогц шургаж 

замхарна. Зүүнгарын говь гэж энд нэрлэж буй хэсэг бол хэрэг дээрээ Баруун хуурайн 

хотгор хоолой юм. Энд маш хуурай, халуун, үе үе асар хүчтэй салхилж шороон 

шуургатай байдаг бөгөөд хөрс нь өнгөндөө үйрмэг чулуурхаг хөрстэй хуяган 

бүрхэвчтэй хэт халуун цөл гэж үзэхээр аргагүй юм. Ургамалжилтын хэвшинжүүд нь 

өндөршлөөс гадна хөрснөөс ихээхэн хамаарна. Тухайлбал уулын бор ба цайвар 

хөрстэй газраа заримдаг сөөгөнцөр-үетэнт цөлжүү хээртэй , уулын цайвар хүрэн 

хөрсөнд үетэн шарилж хүрэн ба хар хүрэн хөрсөнд тачир үетэн –чулуусаг элдэв өвст 

жинхэнэ хээртэй байдаг. Уулсын бэл хормой тэгш талархаг газар толгодын хажуугаар 

өдлөг хялгана шарилжит уулын хээр, сайрын хялгана-хиаг баглуурт цөл, сайрын 

хялгана-баглуур-тогторгоно, сайрын хялгана-боролзой-баглуурт, харгана-зээргэнэ-

шарилжит цөл элсэрхэг талархаг газар, уулын хөнгөн шаварлаг хайргархаг бэл дагууд 

заг-улаанбударгана, баглуур, баглуур-шар модот цөл тохиолдоно. Хэт хуурай цөлд 

заг, баглуур, улаанбударгана, Пржевальскийн зээргэнэ ганц нэгээрээ тохиолддог 

чулуут цөл бий. Хужир мараатай хотгор, тойром, голын татам дагаж шагшуурга, дэрс, 

сухай, махирс, шар бударгана, хэсэг хэсгээр ширэнгэ үүсгэж тохиолдоно. Зүүнгарын 

тойргийн ургамалжилд Говийн, Умард Тураны, Зүүнгарын, Монгол-Алтай-говийн, 

Монгол-Алтай -Зүүнгарын ургамлын аймгийн төлөөлөгчид холилдоно орсон байдаг. 

Ургамлын аймгийн бүрэлдэхүүнд Өмнөд Сибирийн төлөөлөгчид тухайлбал: шинэсэн 



117 
 

ойн зарим дагалдах зүйлүүд оролцдог. Зүүнгарын сонирхолтой тал нь газар газрын 

ургамлын аймгийн төлөөлөгчид холилдож байдагт оршино. Зүүнгарын говийн тойрог 

БНМАУ-ын нутгийн 1,62%-ийг эзэлдэг. Энд олоогоор 483 зүйл гуурст ургамал 

бүртгэгдсэний дотор 81 зүйл модлог,сөөглөг ургамал (тойргийн ургамлын 16,77%), 

402 зүйл өвслөг ургамал (83,22%) байна. Ургамлын экологийн үндсэн бүлгүүдийн 

хуваарлагдсанаар бол хуурайсаг ургамал 65 зүйл (13,46%), чийгсүү хуурайсаг 40 зүйл 

(8,22%), хуурайсуу-чулуусаг 86 зүйл ( 17,81%), чийгсэг 41 зүйл (8,49%), намагсаг 4 

бүлгийн ургамал 63 зүйл (13,04%), хүйтсүү 7 зүйл (1,45%), чийгсүү ба хүйтсүү 

чулуусаг 10 зүйл (2,07%), давссаг 4 бүлгийн ургамал 112 зүйл (23,19 %), усны 22 зүйл 

(4,55%), байна. Задаргаагаас үзэхэд хуурайсуу-чулуусаг, хуурайсаг ургамал гол үүрэг 

гүйцэтгэхийн зэрэгцээ чийгсүү давссаг ургамал 71 зүйл (14,70%) томоохон байр эзэлж 

байна.  

Монгол орны ургамал газарзүйн тойрог эдийн засгийн бүсэд хуваагдах байдлыг 

дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 1. Ургамал газарзүйн тойрог ба эдийн засгийн бүс 

Ургамал газарзүйн 
тойрог 

Эдийн 
засгийн бүс 

Дамнасан 
бүсийн тоо 

Аймаг Аймгийн 
тоо 

1. Хөвсгөлийн уулын 
тайгын тойрог 

Хангай 1 Хөвсгөл, Булган хойд 
хэсэг 

2 

2. Хэнтийн уулын тайгын 
тойрог 

Төв 1 Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий 3 

3. Хангайн уулын ойт 
хээрийн тойрог 

Баруун, 
Хангай 

2 Хөвсгөл урд хэсэг, 
Булган, Архангай, 
Өвөрхангай, 
Баянхонгор, Завхан 

6 

4. Монгол-Дагуурын 
уулын ойт хээрийн 
тойрог 

Төв, Зүүн 2 Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, 
Дорнод 

4 

5. Хянганы уулын нугат 
хээрийн тойрог  

Зүүн 1 Дорнод 1 

6. Ховдын уулын 
цөлжсөн хээрийн тойрог  

Баруун 1 Увс, Баян-Өлгий 2 

7 Монгол алтайн уулын 
хээрийн тойрог 

Баруун 1 Баян-Өлгий, Ховд, 
Говь-Алтай 

3 

8. Дундад халхын 
хээрийн тойрог 

Төв, Зүүн 2 Хэнтий, Сүхбаатар, 
Төв, Дундговь 

4 

9.Дорнод монголын 
хуурай хээрийн тойрог 

Зүүн 1 Дорнод, Сүхбаатар 2 

10. Их нууруудын 
хотгорын цөлөрхөг 
хээрийн тойрог 

Баруун 1 Увс, Ховд, Говь-Алтай, 
Завханы баруун хэсэг 

4 

11. Олон нуурын 
хөндийн цөлөрхөг 

Баруун, 
Хангай 

2 Баянхонгор, 
Өвөрхангай 

2 



118 
 

хээрийн тойрог 

12. Говь-Алтайн уулын 
цөлөрхөг хээрийн 
тойрог 

Төв, Зүүн 2 Өмнөговь, Дундговь, 
Дорноговь 

3 

13. Дорноговийн 
цөлөрхөг хээрийн 
тойрог 

Хангай, Төв 2 Өмнөговь, Баянхонгор 2 

14. Зүүнгарын говийн 
цөлийн тойрог  

Баруун 1 Ховд 1 

15. Алтайн өвөр говийн 
цөлийн тойрог 

Баруун, 
Хангай 

2 Говь-Алтай, 
Баянхонгор 

2 

16. Алашаа говийн 
цөлийн тойрог 

Төв 1 Өмнөговь, Дорноговын 
урд хэсэг 

2 

 

4.1.6. Хөрсний хэв шинжийн ангилал  

БЭЛЧЭЭРИЙН ЗОНХИЛОХ ХӨРСНИЙ ЗАРИМ ОНЦЛОГ 

Монгол орны нутаг дэвсгэр байгалийн олон бүс бүслүүртэй, мөн түүнчлэн 

гадаргын хотгор гүдгэрийн ялгаа их төдийгүй газар нутаг нийтдээ далайн түвшинээс 

өндөрт өргөгдсөн байдгаараа ихээхэн онцлогтой юм.  

Манай орны газар зүйн байршилт, газрын гадаргын онцлог байдлаас шалтгаалж 

экосистемийн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон хөрс, ургамлан нөмрөгийн гарал үүсэл, хэв 

шинж, тархалт нь харилцан адилгүй байна. Монгол орны хөрсний хэв шинжийн зургийг 

хавсралтын 35-р зурагт үзүүлэв. 

Уулархаг газар нутагт “Хөрсний хувь заяаг шийдвэрлэгч нь хотгор гүдгэр мөн 

гэсэн” В.В.Докучаевын үзэл баримтлалыг үндэслэн академич Д.Доржготов Монгол 

орны хөрсийг уулын ба тал хөндийн гэж хоѐр том бүлэгт хувааж энэ бүлгүүдийн хөрс 

нь зөвхөн геоморфологийн нөхцөлөөр хоорондоо ялгаатай төдийгүй хөрс үүсэх үйл 

явцын хувьд өөр хоорондоо онцлог зүйл ихээхэн байгааг тогтоожээ.  

 Манай орон байгаль-газар зүйн байршилтын хувьд Дорнод Сибирийн цэвдэгт 

тайгаас Төв Азийн хуурай цөлд шилжих завсрын нутгийг эзэлдэг тул далайгаас 

алслагдсан эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай төдийгүй далайн түвшинээс дээш 

өргөгдсөн, газрын гадарга уул нуруудаар хэрчигдсэн хотгор гүдгэр, өргөн тал хөндий 

ихтэй зэрэг онцлогтой.  

Монгол орны эрдэмтэдийн судалгаанд манай орны бэлчээрийн газрын хөрс 

үржил шимээр ядуу, ургамлан нөмрөг тачир сийрэг талаар дурьдсан байдаг.  

Монгол орны хөрсийг бүх сумдаар 1:100000-1:200000 масштабын 

нарийвчлалаар 1968-1990 онд судалж, аймгуудын газар ашиглалтын ерөнхий 
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төлөвлөгөөг зохиосон материал нь бэлчээрийн хөрсний тухай үндсэн мэдээлэл болж 

өгсөн юм.  

Монгол орны хөрсөн санг хэв шинж, дэд хэв шинжээр ангилан тэдгээрийн эзлэх 

талбайн хэмжээ ба хувийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 2. Монгол орны хөрсний зонхилох хэв шинж 

№ Хөрсний хэв шинж 
Талбай 

Мян.га Хувь 

1 Хар шороот хөрс 3112.4 2.0 

2 Хүрэн хөрс 

Хар хүрэн хөрс 8751.2 5.6 

Хүрэн хөрс 50404.3 32.2 

Цайвар хүрэн хөрс 14378.0 9.2 

3 Уулын нугын хөрс 7845.4 5.0 

4 Аллювийн нугын хөрс 4569.0 2.9 

5 
Цөлөрхөг 

хээрийн 

Бор хөрс 18944.1 12.1 

Цайвар хөрс 5287.1 3.4 

Нугат бор хөрс 896.3 0.6 

6 Цөлийн бор саарал хөрс 8552.7 5.4 

7 Хэт гандуу цөлийн бор саарал хөрс 4735.7 3.0 

8 Давстай хөрс 

Нуга, нугын хужирт хөрс 2010.0 1.3 

Ил хужирт хөрс 1042.2 0.7 

Шал, шалархуу хөрс 575.4 0.4 

9 Эоловийн элсэн хөрс 2988.3 1.9 

10 Эх чулуулаг, асга хад, сайр 6286.1 4.0 

11 Усны доорх хөрс 1630.5 1.0 

12 Ойн хөрс 14403.1 9.2 

Бүгд 156411.6 100.0 

 

Хүснэгтээс 2-оос үзэхэд хар шороот хөрс багахан ба хүрэн хөрс 47.0 хувь, 

нугын хөрс 7.9 хувь, цөлөрхөг хээрийн 21.0 хувь, цөлийн бор саарал хөрс 5.4 хувь, хэт 

гандуу цөлийн бор саарал хөрс 3.0 хувь, давстай хөрс 2.4 хувь, эоловийн элсэн хөрс 

1.9 хувь, эх чулуулаг, асга хад, сайр 4.0 хувь, усны доорх хөрс 1.0 хувь, ойн хөрс 9.2 

хувийг тус тус эзэлж байна. 

Бэлчээрийн газарт зонхилон тархсан зарим хэв шинжийн хөрсний шинж тэмдэг, 

физикийн зарим шинж чанарын онцлогийг товч авч үзье. 

Хар шороот хөрс. Хар шороот хөрсний хэв шинж бол манай орны ойт хээрийн 

бүсэд голлон тархсан уулын өвөр хажууд хуурай хээртэй хиллэх газраар уулын мөн 

ар хажууд тогтворжино.  
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 Хар шороот хөрсний гол төрхийг тодорхойлогч давхарга нь ялзмаг 

хуримтлалынх (А) бөгөөд хар бараанаас сааралдуу бараан, хүрэн өнгөтэй, бусад 

давхаргаас илүү бараан өнгөөрөө тод ялгардаг. АВ үе нь А үеэсээ гэгээтэй сааралдуу, 

бараавтар хүрэн, хүрэн, жижиг сайр чулуутай. Хар шороот хөрс ихэнхдээ хөнгөн 

шавранцар ба дунд шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй, А давхаргын ялзмаг 

агуулалт 7-12 хувь, АВ давхаргадаа 3-7 хувь болж эрс буурдаг. Хөрсний уусмалын 

орчин 6.0-6.7 буюу сулхан хүчиллэг талдаа байна. 

Хүрэн хөрс. Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 47.0 хувийг ердийн хүрэн 

хөрсний дэд хэв шинж эзлэх ба энэхүү хүрэн хөрсийг механик бүрэлдэхүүн дэх физик 

шаврынхаа агуулалтаар шавар, хүнд шавранцар, дунд шавранцар, хөнгөн 

шавранцар, элсэнцэр хэмээн хуваадаг бөгөөд үе давхаргадаа жижиг үйрмэг чулуу 

тодорхой хэмжээгээр агуулсан байдаг. Хөрсний өнгөн үедээ наанги шаврын агуулалт 

бага байдаг нь хөрс ус, салхины элэгдэл эвдрэлд нэрвэгдэж байдагтай бас ялангуяа 

гүндээ угаагдах үйл явцтай ч холбоотой байж болох юм.  

Элсэнцэр механик бүрэлдэхүүнтэй хөрсний 0-20 см гүнд физик шаврын агуулалт 

15.2±4.33 хувь, 20-35 см гүнд 12.8±1.70 хувь байна. Хөнгөн шавранцар механик 

бүрэлдэхүүнтэй хөрсний 0-20 см гүнд физик шаврын агуулалт 24.2±2.08 хувь, 20-30 

см гүнд 26.4±1.48 хувь байна. Харин ургамал ургахад физик шинж чанарын хувьд 

харьцангуй тохиромжтой, дунд шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй хөрсний физик 

шаврын агуулалт 0-20 см гүнд 33.3±4.63 хувь, 20-30 см гүнд 33.0±2.77 хувь байна. 

Хүрэн хөрс нь хамгийн өргөн тархалттай бөгөөд хөдөө аж ахуйн салбарт 

хамгийн их ашиглагддаг бөгөөд хүрэн хөрсний гарал үүсэл, үржил шимийн онцлогийн 

тухай шинжилгээ судалгааны материал харьцангуй элбэг юм. 

  Хүрэн хөрсний дээд үе давхаргад ялзмаг агуулалтын хэмжээ доод давхаргад 

агуулагдах ялзмагийн хэмжээнээс илүү байдаг. Энэ нь ургамлын үндэсний тархалт, 

хуримтлалтай шууд холбоотой юм.  

Хүрэн хөрсний ялзмагт (А+АВ) давхаргын нийлбэрийн дундаж зузаан 34.8±0.32 

см, ялзмаг агуулалтын хэмжээ 2.3±0.08 хувь байна [Д.Аваадорж, Ш.Пүрэвсүрэн,1988]. 

Хүрэн хөрсний үржил шимийн гол нөөц нь ялзмагт үе давхаргатаа голлон 

хадгалагддаг түүний зузаанаар тодорхойлогддог. Хүрэн хөрсний АВ-ийн доод хэсэг, В 

үе ихэвчлэн нунтаг хэлбэрийн карбонаттай.  
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Хүрэн хөрсийг ялзмагт үеийн зузаанаар нь 40 см-ээс дээш зузаан, 20-40 см 

дунд зэрэг, 20 см-ээс бага тохиолдолд нимгэн гэж ангилдаг байна [Д.Аваадорж, 2002]. 

Хүрэн хөрс нь үүсч хөгжих үйл явц хялгана-үетэн-алаг өвс голлосон ургамлан 

бүрхэвчийн дор явагдана.  

Уулын нугын хөрс. Уулын нугын хэв шинжийн хөрс нь уулархаг газар тохиолдох 

бөгөөд ихэвчлэн уул толгодын ар хажуу ялангуяа уулын ойн хормойн хэсэг хотгор 

нугачаархаг чийглэг гадаргад бага хэмжээгээр зурваслан тархана.  

Уулын нугын хөрсний гол онцлог шинж нь ургамлан нөмрөг сайтай, чийглэг 

нөхцөлд үүсэн бүрэлддэг тул ялзмагт үеийн зузаан 40-60 см хүрдэг.  

Хөрсний 2 - 4 см өнгөн хэсэг ургамлын үндсээр ширэгжсэн байх ба түүнээс 

доош ялзмаг хуримтлалын А үед шилжих ба чийглэг, хар саарал өнгөтэй, бөөмөнцөр 

ба үрлэн бүтэцтэй бага зэрэг элс сайр холилдсон голдуу дунд шавранцар механик 

бүрэлдэхүүнтэй, В үе нь бүдэг цайвардуу бор саарал өнгөтэй, чулуурхаг болдог. В үе 

давхаргын зузаан 30-40 см орчим үргэлжлэх ба аажмаар бор саарал өнгөтэй болж 

чулууны хэмжээ нэмэгдэж эх чулуулагт шилжинэ.  

Уулын нугын хөрс уулын бусад хөрсүүдтэй харьцуулбал илүү чийглэг нөхцөлд 

хотгор гадарга дагаж тархдагаас механик бүрэлдэхүүн нь дунд ба хүнд шавранцар 

байх ба химийн найрлагын хувьд шим тэжээлийн бодисын агууламжаар ихэвчлэн 

хангалттай байдаг.  

Уулын нугын хөрсний ялзмаг агуулалт 5-15 см гүндээ 5-7.5 хувь, нийт азот 0.20-

0.35 хувь орчим байх ба үе давхарга доошлох тутам энэ хэмжээ аажмаар буурна.  

Хөрсний орчин нь ерөнхийдөө саармаг боловч дээд үе давхаргадаа pH<7 байгаа нь 

сулхан хүчиллэг орчинтойг гэрчилнэ. Хөрсний үе давхаргадаа бүх ширхэгүүдийн 

дотроос 0.05-0.01 мм–ийн хэмжээтэй бүдүүн ширхэгтэй тоос ба 0.001 мм-ийн 

хэмжээтэй нарийн ширхэгтэй лаг зонхилж байгаа нь тухайн хөрсний хүнд механик 

бүрэлдэхүүнтэй гэдгийг батлаж байгаа юм.  

Уулын нугын хөрс нь байгалийн үржил шим сайтай тул ургамлан нөмрөг сайтай 

учраас малын бэлчээрт ихээхэн ашиглаж байгаа төдийгүй хадлангийн зориулалтаар 

ашиглах боломж өндөртэй.  

Манай орны уулын нугын хөрсийг физик шаврын агуулалт 0-20 см гүнд 

29.5±1.52 хувь, 20-30 см гүнд 26.6±1.72 хувь, 30-40 см гүнд 26.4±2.84 хувь байна.  
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Аллювийн нугын хөрс. Аллювийн нугын хөрс нь голын хөндий, түүний татам 

дэнж, нуур цөөрмийн хөвөө орчмын нам дор чийглэг гадаргад тархана. Аллювийн 

нугын хөрсний гол шинж нь ус чийг элбэгтэй, ялзмагт үе давхрага нь ха бараан 

өнгөтэй, доод хэсгээрээ глейрхэг (зэв толбо), ихэвчлэн карбонатлаг шинж чанартай. 

Аллювийн нугын хөрсний ялзмаг агуулалт дунджаар 20 см байх бөгөөд ялзмаг 

агуулалт 1.5-2.5 хувь, ерөнхий азот 0.1-0.2 хувь байх бөгөөд гүн рүүгээ ялзмаг болон 

азотын хэмжээ багасах боловч заримдаа нэлээд гүн хүртэл ялзмаг агуулалт 

үргэлжилнэ. Энэ нь усны үйлчлэлийн нөлөөгөөр үүсэн, үечлэн тогтсонтой холбоотой. 

Хөрсний орчин ерөнхийдөө саармаг.  

Аллювийн нугын хөрс нь дунд болон хөнгөн шавранцар механик 

бүрэлдэхүүнтэй хөрс зонхилон тархах бөгөөд түүний үе давхрагад янз бүрийн 

зузаантай үеүүд тод ажиглагдах бөгөөд тэдгээр нь усны үе үеийн үйлчлэлийн ул мөр 

юм. 

Цөлөрхөг хээрийн хөрс. Цөлөрхөг хээрийн хөрс нь ухаа гүвээ, тэгшивтэр тал, 

цав толгод, уудам хөндий хоолойн хажуугийн хэвгий болон заримдаа уулын доод 

биеийг хамарсан түгээмэл тархацтай хөрсний хэв шинж юм.  

Цөлөрхөг хээрийн хөрс нь Дорнод хэсгийн хойт өргөрөгийн 42030’ аас 45030’ хүртэлх 

нэлээд өргөн зурвас нутгийг хамрах бөгөөд харин баруун хэсэгт Алтай, Хангай 

нурууны хоорондох уудам хөндийн хотгорыг дагаж баруун хойшоо хушууран хойт 

өргөрөгийн 500-аас өнгөртөл хойшоо гүн нэвтэрч бараг Тагны нурууны өвөрт тулж 

очно  

Цөлөрхөг хээрийн хөрс манай орны нийт нутгийн 21.0 хувийг эзлэх бөгөөд 

тэдгээрийг цөлөрхөг хээрийн бор хөрс, цөлөрхөг хээрийн цайвар хөрс, цөлөрхөг 

хээрийн нугат бор хөрс гэж гурван хэв шинжид хуваах бөгөөд голлон элсэнцэр ба 

хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй байна.  

Цөлөрхөг хээрийн хөрсний гол онцлог шинж нь салхинд байнга хүчтэй үлээгдэж 

байдгаас түүний гадаргад 2-3 см орчим зузаан элс, сайр чулуун хучилгатай, түүний 

дор ялзмагт үе дархарга дунджаар 16 см зузаан байх бөгөөд ялзмаг агуулалт 0.80- 

1.65 хувь орчим юм.  

Хөрсний уусмалын орчин ихэвчлэн 8-аас их буюу шүлтлэг. Ялзмагт давхрагад 

агуулагдах 0.01 мм-ээс жижиг физик шаврын эзлэх хувь 10.2-19.6 байна. 
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Цөлийн бор саарал хөрс. Манай орны өмнөд хилийн дагууд туйлын хуурай 

цөлийн бүсэд голлон цөлийн бор саарал хөрс тархана. Цөлийн бор саарал хөрс 

гадаргадаа хар бараан өнгөтэй сайр чулуун хучаастай бөгөөд түүний доод хэсэгт 

өрөмтөн тогтсон үе давхрагатай байдаг гол онцлог шинжтэй.  

Цөлийн бор саарал хөрс нийт нутгийн 5.4 хувийг эзэлнэ. Энэ хөрс нь 

ургамалшилт сийрэг буюу огт ургамалгүй газарт ч нэлээд байдаг. Цөлийн бор саарал 

хөрсийг дотор нь ердийн бор саарал, гөлтгөнөт бор саарал гэж ялгана. Ялзмагт үе 

давхарга харьцангуй нимгэн бөгөөд ялзмаг агуулалт маш бага 0.3-0.5 хувь байдаг ба 

элсэнцэр, хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй нь зонхилно. 

  Давстай хөрс. Давстай хөрс нь нугын хужирт хөрс, ил хужирт хөрс, шал, 

шалархуу хөрсний хэв шинжид хуваагдах бөгөөд тэдгээрээс нэлээд элбэг тархалттай 

хөрсний хэв шинж нь нугын хужирт хөрс юм. Давстай хөрс нь манай орны нийт 

нутгийн 2.4 хувийг эзэлнэ. Энэ хэв шинжийн хөрс нь дэрс, бударгана, хармаг зэрэг 

ургамлан нөмрөгтэй хөндий нуга, нам хотос, тойром бүрд, нуурын хонхор хотгор зэрэг 

чийглэг нам дор газар тархдаг. Эдгээр хөрс элсэнцэр, хөнгөн шавранцар, дунд 

шавранцар, хүнд шавранцар зэрэг янз бүрийн механик бүрэлдэхүүнтэй.  

Энэ хөрсний морфологийн шинжийн онцлог гэвэл ялзмагт үе давхарга А үе нь 

дунджаар 26 см орчим заримдаа 40 см хүрнэ. Ялзмаг агуулалтын хэмжээ 0.40 - 2.04 

хувь буюу дунджаар 1.15 хувь байгаа нь энэ хөрс байгалийн үржил шимээр сайнгүй 

төдийгүй ихээхэн хэлбэлзэл ихтэй байна. Энэ шинж тэмдэг ба чанар бусад шим 

тэжээлийн бодисын агуулалтанд ч ажиглагддаг байна. 

 Нугын хужирт хөрсөнд усан хандын задлан шинжилгээ хийж давсжилтын 

найрлагыг тодорхойлсон дүнгээс үзэхэд хөрсний аль ч үе давхаргад хлор-сульфатын 

ба сод сульфатын төрлийн давс зонхилж байгааг тогтоосон байна. 

4.2. Геоэкологийн орчины судалгаа 

4.2.1. Газрын нөөцийн ашиглалт 

Газар бол байгалийн нөөцийн ихэнхийг өөртөө агуулж тэдгээрийг бүрдүүлж, 

өөр хооронд нь зохицуулах үүрэг гүйцэтгэдэг. Газартай холбохгүйгээр шийдвэрлэгдэх 

улс төр, нийгэм эдийн засаг, экологийн нэг ч асуудал байхгүй бизээ. Манай орон 

харьцангуй өргөн уудам нутагтай бөгөөд үндэсний их баялаг болсон газар нутгаа улс 

орны хөгжил, ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө зориулан хөгжлийн тулгуур болгон 

зөв зохистой ашиглах нь өнөө ба хойч үеийнхний тулгамдсан асуудлуудын нэг юм.  
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Монгол орны нутаг дэвсгэр Төв Азийн зулайд 156411.6 мян.га буюу дэлхийн эх 

газрын 1.17 хувийг эзлэн орших ба газар нутгийнхаа хэмжээгээр дэлхийд XVIII 

байранд ордог. Харин нэг хүнд нь 50 га орчим газар ногддогоороо дэлхийд тэргүүлэх 

зэрэглэлтэй юм. Монгол орны газар ашиглалтын зургийг хавсралтын 62-65-р 

зурагт үзүүлэв. 

Уулархаг бүс нутгийн умарт хэсэгт орших Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн нурууд нь 

ой модоор элбэг байхад баруун хэсэгт орших Монгол Алтай болон Говь Алтайн 

нурууд ой бараг байхгүй хад асга ян сарьдаг элбэгтэй юм. Харин зүүн болон өмнөт 

хэсгээрээ уудам тал, говь цөл бүхий тэгш өндөрлөг нутагтай. Эндээс үзэхэд газрын 

гадаргын хувьд манай орны нийт нутаг нь өндөр уул ба тал гэсэн өөр хоорондоо эрс 

ялгаатай 2 үндсэн хэв шинжид хуваагдана.  

Газрыг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах тухай асуудалд хандахдаа юуны өмнө 

газар гэж чухам юу вэ гэсэн ойлголтыг тайлбарлах асуудал аяндаа гарч байна. Энэ 

тухай олон улсын ба Монгол улсын хууль, эрх зүйн баримт бичигт эрдэмтэд, 

судлаачид анхааралтай хандаж газрын тухай тодорхойлолтыг өөр өөрийнхөөрөө 

өгсөн байна.  

Монгол улсын Газрын Тухай хуулинд “Газар гэж газрын гадаргуу хөрс, ус ой, 

ургамал бүхий орон зайн давхаргыг хэлнэ” гэжээ.  

Манай орны газрын нэгдмэл сан байгаль, экологийн хэв шинж, онцлог төрх 

байдал, тэдгээрийн нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх үүрэг, ач холбогдол, шаардлагыг 

харгалзан тусгай зориулалтын санд хуваарилагддаг. Ингэхдээ байгалийн үндсэн төрх, 

төлөв байдлын шинж чанар, тухайн газрыг ашиглах зориулалтын шаардлагыг хэрхэн 

хангаж чадах чадвар зэргийг харгалзан тэдгээрийг зориулалтаар нь ангилж иржээ. 

Ингэж газрын санг зориулалтаар нь хувааж ашиглах нь тэдгээрийн гүйцэтгэх үүрэг, 

онцлог шинж чанарыг харгалзан газрыг ашиглах, хамгаалах зэрэг газрын харилцааг 

зохицуулах боломжтой болгож байгаагаараа ихээхэн ач холбогдолтой юм. Манай 

оронд газрын санг 6 үндсэн ангилалд хувааж, данс бүртгэлийг хөтлөх, түүний 

мэдээллийг бүрдүүлэх ажил XX зууны II хагасаас хийгдэж эхэлсэн ба манай орны 

газрын сан, түүний зориулалт сүүлийн 20 гаруй жилд хэрхэн өөрчлөгдөж ирснийг 

дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 
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1986 онд газрын сангийн ангилалыг 1971 онд батлагдсан Газрын тухай хуулийн 

дагуу ангилж байсан бол 1998 онд газрын хууль өөрчлөгдсөнөөр газрын сангийн 

үндсэн ангиллаас тусгай хэрэгцээний газрыг хасаж, зам шугам, сүлжээний газрыг бие 

даасан шинээр оруулсан байна. Харин 2004 онд хөдөө аж ахуйн газар; хот тосгон 

бусад суурины газар; ойн сан бүхий газар; усны сан бүхий газар; зам, шугам 

сүлжээний газар гэж 6 ангилан улсын нөөц газрыг бие даасан бүлгээс хасаж, тусгай 

хэрэгцээний газрыг дахин оруулсан байна.  

Газрын сангийн үндсэн ангилалд хөдөө аж ахуйн газрын хэмжээ буурсан 

боловч түүний эзлэх байр өөрчлөгдөөгүй байгаа нь манай орны онцлог ба 

уламжлалтай холбоотой юм.  

Хөдөө аж ахуйн зориулалтын газрын дотор бэлчээрийн газар дийлэнх хувийг 

эзэлдэг. Бэлчээрийн газар нь нүүдлийн мал сүргийг байгалийн өвс тэжээлээр хангах 

зориулалтаар ашиглагддаг. Бэлчээрийн газрын хэмжээ ба малын өсөлтийн 

өөрчлөлтийг дараах графикаар үзүүлэв. 

 

График 1. Бэлчээрийн талбай ба малын тооны хамаарал 
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Графикаас үзэхэд малын тоо 1918 онд 9.6 сая.тол байсан бол 2017 онд 66.1 

сая.тол болж өссөн байхад бэлчээрийн газрын хэмжээ дээрх хугацаанд 130.0 сая.га-

гаас 110.0 сая.га болж буурсан байна. Нэг хонин толгой малд ногдох талбайн хэмжээ 

байнга буурч байна.  

 

Хүснэгт 4. Монгол орны тусгай хамгаалалттай газрын хамрах хүрээ 

№ 
Монгол орны тусгай 
хамгаалалттай газар 

Хамрагдах хүрээ 

Эдийн 
засгийн бүс 

Аймаг Сум 

1 Сийлэхмийн нуруу А 1 1 2 

2 Сийлхэмийн нуруу Б 1 1 1 

3 Цагаан шувуут 1 1 1 

4 Түргэн уул 1 1 5 

5 Дэвэлийн арал 1 1 1 

6 Алтай таван богд 1 1 4 

7 Цамбагарав 1 2 2 

8 Хөх сэрхийн нуруу 1 2 2 

9 Чигэртэйн голын ай сав 1 1 1 

10 Алтан хөхий уул 1 2 2 

11 Хар ус нуур 1 1 5 

12 Манхан 1 1 2 

13 
Мөнх хайрхан уул-Үенчийн 
хавцал 

1 2 3 

14 Булган гол-Их онгог 1 1 1 

15 Мянган-Угалзат 1 1 3 

16 Мөнгөт цахир уул 1 1 1 

17 
Тэсийн гол орчмын газар 
нутаг 

1 1 2 

18 Увс нуур 1 1 6 

19 Хяргас нуур 1 1 5 

20 Говийн их /Б/ 1 2 4 

21 Алаг хайрхан 1 1 1 

22 Булган хангай уул 1 1 1 

23 Хан хөхий 1 1 4 

24 Алтан элс 1 1 1 

25 Улаагчины хар нуур 1 1 4 

26 Монгол элс 1 1 3 

27 Хасагт хайрхан 1 1 2 

28 Шарга 1 1 4 

29 Хар Азаргын нуруу 1 1 2 

30 Бурхан буудай 1 1 3 

31 Ээж хайрхан 1 1 2 

32 Отгонтэнгэр уул 1 1 2 

33 Тарвагатайн нуруу 2 2 5 
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34 Хорго-Тэрхийн цагаан нуур 1 1 1 

35 Ноѐн хангай 1 1 1 

36 
Заг Байдрагийн голын эхэн 
сав 

1 1 1 

37 Хүрэн бэлчир 1 1 1 

38 Хүрээмандал уул 1 1 1 

39 Говийн их /А/ 2 2 5 

40 Тост, Тосон Бумбын нуруу 1 1 1 

41 Их богд уул 1 1 4 

42 Говь гурван сайхан 2 2 7 

43 Тэнгис-Шишгэд 1 1 2 

44 Улаан тайга 1 1 2 

45 Хорьдол сарьдаг 1 1 2 

46 Хөвсгөл 1 1 5 

47 Даян дээрхийн агуу 1 1 1 

48 Намнан уул 1 2 3 

49 Булган уул 1 1 1 

50 Уран тогоо-Тулга уул 1 1 1 

51 Ханжаргалант 1 1 1 

52 Хангайн нуруу 1 3 8 

53 Хүйсийн найман нуур 1 1 1 

54 Орхоны хөндий 1 2 3 

55 Хөгнө тарна 1 2 3 

56 Батхаан уул 2 2 2 

57 Дэлгэрхангай уул 1 1 1 

58     

59 Зэд-Хантай-Бүтээлийн нуруу 1 1 3 

60 Тужийн нарс 1 1 2 

61 Ноѐн уул 1 1 1 

62 Чингэлтэй хайрхан уул - 1 1 1 1 

63 Чингэлтэй хайрхан уул - 2 1 1 1 

64 Горхи-Тэрэлж 1 1 1 

65 Молцог элс 1 1 1 

66 Хустайн нуруу 1 1 3 

67 Богдхан уул 1 1 1 

68 Нагалхаан уул 1 1 1 

69 Бага газрын чулуу 1 1 2 

70 Их газрын чулуу 1 1 3 

71 Загийн ус 1 3 3 

72 Говийн бага /А/ 1 1 2 

73 Говийн бага /Б/ 1 2 2 

74 Арваннаймын Богд уул 1 1 1 

75 Сүйхэнт уул 1 1 1 

76 Эргэлийн зоо 1 1 1 

77 Их нарт 1 1 2 

78 Чойрын Богд уул 1 1 1 

79 Дархан уул 1 1 1 
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80 Хэрлэн Тооно уул 1 1 1 

81 Хангал нуур 1 1 1 

82 Хан хэнтий 2 3 7 

83 Биндэръяа хан уул 1 1 1 

84 Өндөрхаан уул 1 1 1 

85 Бүрдэнэ булаг 1 1 1 

86 Онон балж /А/ 1 1 3 

87 Онон балж /Б/ 1 2 3 

88 Тосон хулстай 1 2 4 

89 Хар ямаат 1 2 2 

90 Баянцагааны тал 1 2 3 

91 Дарханхаан уул 1 1 1 

92 Онгон таван булаг 1 1 1 

93 Дарьганга 1 1 2 

94 Хөргийн хөндий 1 1 1 

95 Шилийн богд 1 1 1 

96 Монгол дагуур /А/ 1 1 1 

97 Монгол дагуур /Б/ 1 1 3 

98 Угтам 1 1 2 

99 Яхь нуур 1 1 3 

100 Лхачивандад уул 1 1 1 

101 Дорнод Монгол 1 2 3 

102 Нөмрөг 1 1 1 

 

4.2.2. Усны нөөцийн ашиглалт  

Монгол орны гадаргын усны нөөцийг гол, горхи, нуур, цөөрөм, булаг, шанд, 

мөнх цас, мөсөн гол бүрдүүлдэг. Гадаргын усны судалгааны үр дүнгээс үзэхэд манай 

орны гадаргын цэвэр усны нийт хэмжээ ойролцоогоор 535 км3, мөн 90 орчим км3 ус 

давсархаг, хужирлаг нуур, цөөрмүүдэд байна. Гадаргын усны нөөцийн тархац нийт 

нутгийн хэмжээнд туйлын жигд бус. Нутгийн хойд болон төв хэсэгт гол, мөрний 

сүлжээний нягтшил нь бусад газруудыг бодвол харьцангуй их. Нийт нутаг дэвсгэрийн 

30 орчим хувийг эзлэх өндөр уул нуруудад гадаргын усны нөөцийн 70 хувь нь 

бүрддэг. Монгол орны гадаргын усны сүлжээний зургийг хавсралтын 55-р зурагт 

үзүүлэв. 

Монгол орны гол, мөрний урсацын жилийн дундаж нөөцийг 34.6 км3 гэж 1971-

1975 онд Усны аж ахуйн яамны харъяа Усны хайгуул, төсөл, эрдэм шинжилгээний 

институтэд (хуучин нэрээр) тооцоолсон ба үүний 4 км3 нь хилийн гаднаас орж ирдэг 

урсац болно. Энэ тооцоог урсацын олон жилийн ажиглалт, хэмжилтийн дүнд үндэслэн 

хийсэн. Уг нөөцийн 15 хүртэл хувийг ус хангамж болон бусад зориулалтаар ашиглаж 
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болохоор тооцсон байдаг. Монгол орны гол, мөрний усны нөөц жил бүр өөрчлөгдөх ба 

тухайн жилийн дотор ч улирлын горимоос шалтгаалан янз бүр байна. 

Голуудын хаврын урсац хайлсан цас, мөсний усаар тэжээгддэг. Сав газрын 

өндөршилтөөс хамааран хаврын урсац 3 дугаар сарын сүүлчээс 4 дүгээр сарын эцэс 

хүртэл ажиглагдах ба хаврын шар усны үерийн дараа 6 дугаар сараас урсацын гачиг 

үе эхэлдэг. Түүнчлэн цас, мөс, мөсөн голын хайлалтын хугацаанаас хамааран голын 

усны горим газарзүйн байршлын хувьд ялгаатай. Жишээлбэл, Алтайн салбар уулст 

хаврын урсац 6 дугаар сард буюу цасан бүрхүүл хайлж дуусах хүртэл үргэлжилнэ. 

Зуны урсац 7, 8 дугаар саруудад хур борооны улмаас ихсэх бөгөөд 9 дүгээр 

сарын эцэс хүртэл үргэлжилнэ. 9 дүгээр сараас хойш хур бороо багасч, 11 дүгээр сар 

хүртэл голын ус татарсаар хөлдөж эхлэн, өвлийн гачиг урсацын үе эхэлдэг. Гүехэн 

устай голууд ѐроолдоо хүртэл хөлдөж, хавар хайлж эхэлтэл гол урсацгүй болдог. 

Газрын доорх усны нөөц 

Монгол орны хувьд унд, ахуй болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж 

байгаа усны гол эх үүсвэр бол газрын доорх ус юм. Хүн амын унд, ахуйн усны 

хэрэгцээний 95 орчим хувийг газрын доорх усаар хангадаг гэсэн тооцоо байдаг. 

Гадаргын ил задгай ус ховор нутагт амьдардаг малчид мөн усны хэрэгцээгээ газрын 

доорх усаар хангаж байна. Усалгаатай тариаланд гол төлөв гадаргын усыг ашиглаж 

байгаа боловч сүүлийн жилүүдэд энэ салбарт газрын доорх усны ашиглалт нэмэгдэж 

байна. Мөн ихэнх уул уурхай, үйлдвэрүүдэд газрын доорх усыг ашиглахын зэрэгцээ 

уурхайн уулын малталт /ил-далд уурхай/ -аас газрын доорх усыг ихээр шүүрүүлэн 

зайлуулдаг. Хот, суурин газрын үйлдвэрүүд төвлөрсөн ус хангамжийн шугам сүлжээ 

болон өөрсдийн хөрөнгөөр гаргасан өрөмдмөл худгаас усаа авч байна. Газрын доорх 

усны хяналт-шинжилгээг БОНХЯ, Усны газар, ЦУОШГ, Геоэкологийн хүрээлэн, УСУГ 

болон уул уурхайн зарим компаниуд хийж байна. Газрын доорх усны ихэнх ордуудын 

нөөцийг нарийвчлан тооцоход шаардлагатай урт хугацааны, тасралтгүй хяналт-

шинжилгээний ажиглалтын мэдээ мэдээлэл байхгүй байна. Монгол оронд газрын 

доорх усны нөөцийн хайгуул судалгааг анх 1958 оноос явуулж эхэлсэн ба түүнээс 

хойш газрын доорх усны нөөцийг нарийвчлан тогтоох чиглэлээр нэлээд олон 

судалгааны ажил хийгдсэн байдаг. Усны аж ахуйн яамны харъяа Усны хайгуул, төсөл, 

эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс 1971-1975 онд боловсруулсан “Монгол орны усны 

нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах ба хамгаалах ерөнхий схем”-д манай орны газрын доорх 
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усны нийт нөөцийг 12.1 км3/жил, үүнээс ашиглах боломжит нөөцийг 6.1 км3/жил гэж 

анх удаа тооцоолон гаргасан байдаг. Эдгээр тоог өөрчлөх хэмжээний үндэслэлтэй 

судалгаа одоог хүртэл хийгдээгүй явж иржээ. Монгол орны газрын доорх усны 

ашиглалтын баримжаат нөөцийн зургийг хавсралтын 60-р зурагт үзүүлэв. 

Энэ үнэлгээгээр газрын доорх усны ашиглалтын баримжаат нөөц нь өмнөх 

үнэлгээнээс их буюу 10.0 км3 орчим гэсэн тойм тооцоо гарсан. Энэхүү ерөнхий 

үнэлгээ нь тийм ч их нарийвчлал сайтай биш учраас гарсан үр дүн мөн төдийлөн 

нарийвчлалтай бус, тойм тооцоо гэж үзэх нь зүйтэй. Газрын доорх усны ордын нийт 

болон түүнээс ашиглах боломжит нөөцийг нарийвчлал сайтай тогтоох хамгийн 

найдвартай арга нь тухайн талбайд гидрогеологийн нарийвчилсан хайгуул судалгаа 

хийх ажил юм. 

Газрын доорх усны ордын судалгааг тодорхой зорилтуудын хүрээнд, салангид 

хэлбэрээр 1960-аад оноос хийж эхэлсэн ба тухайн ордын ашиглалтын нөөц буюу 

ашиглах боломжит нөөцийг тодорхойлж байна. Тухайн ордуудын судалгаа нь бага 

хэмжээний талбайг хамарсан, нэлээд нарийвчлал сайтай мэдээлэлтэй байдаг. 

Хүснэгт 5. Сав газрын хамрах хүрээ 

№ Монгол орны усны сав газар 
Хамрагдах хүрээ 

Эдийн засгийн бүс Аймаг Сум 

1 Туул голын сав газар 3 5 37 

2 Хяргас нуур - Завхан голын сав газар 2 6 50 гаруй 

3 Хар нуур – Ховд голын сав газар 1 3 - 

4 Увс нуур – Тэсийн голын сав газар 2 3 27 

5 Орхон-Чулуут голын сав газар 3 10 60 гаруй 

6 Хараа-Ерөө голын сав газар 3 4 24 

7 Сэлэнгэ голын сав газар 2 5 24 

8 Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газар 1 2 11 

9 Дэлгэр мөрөн-Шишхэд голын сав газар 2 2 16 

10 Хэрлэн голын сав газар 3 6 42 

11 Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газар 2 3 24 

12 Алтайн өвөр говийн сав газар 3 4 22 

13 Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газар 4 8 59 

14 Идэр голын сав газар 2 3 16 

15 Хануй голын сав газар 1 3 14 

16 Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газар 1 2 18 

17 Буйр нуур-Мэнэнгийн талын сав газар 1 2 9 

18 Бөөн цагаан-Орог нуурын сав газар 2 4 26 

19 Онон-Улз голын сав газар 2 3 17 

20 Үенч-Бодонч-Булган голын сав газар 1 3 14 

21 Онги-Таац голын сав газар 2 4 - 
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4.2.3. Ойн нөөц, ой хамгаалал 

  2014 оны байдлаар Монгол улсын ойн сан бүхий газар 18321.3 мян.га буюу 

нийт нутаг дэвсгэрийн 11.71 хувийг эзэлэх бөгөөд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас гаргасан жишгээр ойн нөөцөөр хомс орны тоонд 

хамрагддаг байна.  

Монгол орны ойн нийт нөөц 1 245,4 сая.м3 бөгөөд үүнээс 78.5%-ийг шинэс, 4.9%-ийг 

нарс, 9.4%-ийг хуш, 0.23%-ийг гацуур, 0.02%-ийг жодоо, 6.17%-ийг хус, 0.18%-ийг 

улиас, 0.05%-ийг улиангар, 0.007%-ийг хайлаас, 0.27%-ийг бургас, 0.002%-ийг тоорой, 

0.14%-ийг заган ойн нөөц тус тус эзэлж байна /Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 

2015-2016/. Монгол орны ой, модний төрлөөр зургийг хавсралтын 50-р зурагт 

үзүүлэв. 

Манай орны нутаг дэвсгэрийн хойт хэсэгт тархан ургасан уулын шилмүүст ой нь 

тус улсын ургамлан нөмрөгт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд ашиглалтын ач 

холбогдлоосоо төрөл бүрийн хамгаалах үүрэг нь илүү их давамгайлдагийг зарим 

газарт ойг зүй бусаар ашигласнаас шууд үүсэн гарсан сөрөг нөлөөлөл болон судалгаа 

шинжилгээний олон тоо баримтаас тодорхой мэдэж болно.  

Монгол улсын ойн тухай хуульд ой бүхий газар, ойн цоорхой, мод бэлтгэсэн, 

түймэр, хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн ойн талбай, ойн захаас гадагш 100 м газар, 

тарьц, суулгац бойжуулах мод үржүүлгийн газрын эзлэх талбай нь ойн сангийн газарт 

хамаарагддаг. Үүнийг газрын төрлөөр нь ойгоор бүрхэгдсэн, ойноор бүрхэгдээгүй, ойн 

бус гэж ангилна (Монгол улсын ойн тухай хууль, 2015).  

Ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн газарт байгалийн ой, бут сөөг, таримал ой орох 

ба 12552.9 мян.га талбай хамаарна. Ойгоор бүрхэгдээгүй газарт байгалийн аясаараа 

ойжиж байгаа газар, тармаг модод, зориудаар ойжуулсан газрууд, түймэр, өвчин, 

хортонд өртсөн ой, мод бэлтгэсэн газар хамаарах бөгөөд нийт 5124.7 мян.га талбайг 

хамаарна. Ойн бус талбайд ойн цоорхой, цагаан энгэр, эвдрэлд орсон газар, намаг, 

тусгай зориулалтын зурвас, мод үржүүлгийн талбай зэрэг газрууд орох ба 914.8 

мян.га талбайг эзэлнэ. Ойн сангийн 75.4%-ийг шилмүүст болон навчит мод, 24.6%-ийг 

заган ой эзэлнэ. 

Манай орны ойн сан 140 гаруй зүйлийн мод, сөөгөөс бүрдэх бөгөөд шинэс, 

нарс, хуш, гацуур, жодоо зэрэг шилмүүст мод, хус, улиангар, хайлаас, бургас зэрэг 

навчит мод зонхилон тархана.  
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Монгол улсын ойн сан нутгийн хойд хэсгээр тархах бөгөөд Байгаль-Сибирийн 

их тайга, төв Азийн хээр цөлийн торгон заагт уур амьсгалын эрс, тэс нөхцөлд ургадаг 

сэргэн ургах чадавхи хязгаарлагдмал, хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөө, ойн 

түймэр, хортонд өртөмтгий, ерөнхийдөө болцын насандаа хүрч, өтөлж хөгширсөн ой 

зонхилон, байгалийн аясаар сэргэн ургах явц удаан байдаг онцлогтой.  

Ойн сан бүхий газар 14320.5 мянган га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 9.16 хувийг 

эзлэж байна. Ойн сан бүхий газарт ойгоор бүрхэгдсэн газар 12181.3 мянган га буюу 

85.06%, ой модыг огтолсон газар 142000 га буюу 1%, мод үржүүлгийн газар 50.9 

мянган га буюу 0.36 %, ой тэлж ургах нөөц газар 743.6 мянган га буюу 5.2%, ойн 

сангийн бусад газар 1202.7 мянган га буюу 8.4 хувийг тус тус эзлэж байна (Төлөв 

байдлын тайлан, 2014 ) 

Монгол орны ойг хамгаалалт, ашиглалтын хэлбэр, экологи, эдийн засгийн ач 

холбогдлыг нь харгалзан хамгаалалтын ашиглалтын гэсэн хоѐр бүсэд хуваана. 

 Хамгаалалтын бүсийн ойд цармын бүслүүрийн, тусгай хамгаалалттай газрын 

хот, суурин газрын ногоон бүсийн, хориотой зурвасын, заган ой, баянбүрдийн, 100 га 

хүртэл хэмжээний төгөл ой, бут, сөөг, 30 хэмээс дээш налуу газрын ой хамаарах 

бөгөөд нийт ойн сангийн 79.4% буюу 14543508 га талбай хамаарна.  

 Ашиглалтын бүсийн ойд хамгаалалтын бүсийн ойгоос бусад газрын ой 

хамаарах ба нийт ойн сангийн 20.6% буюу 3777802 га талбайг тус тус хамаарна. 

 Сүүлийн жилүүдийн цаг агаарын хэт хуурайшил, ган, ой хээрийн түймэр, хууль 

бус мод бэлтгэл, ойн өвчин, хортны тархалт ихэсч ойн нөөц, тархалтанд сөргөөр 

нөлөөлж байна. Сүүлийн 20 гаруй жилд ойн түймэр болон хууль бус мод огтлол, ойн 

хортон шавжийн хөнөөл зэргээс 1.2 сая га ойн талбай хорогдсон байна.  

4.2.4. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 

Монгол Улсын ТХГН-ийн шинэ ангиллыг тогтоож дүрэм хууль батлагдаж ТХГН-

ийн сүлжээг тогтоон Олон Улсын жишигт нийцсэн ТХГН-ийн ангиллаар зохистой 

сүлжээ байгуулж эхэлснээс хойш 20 гаруй жил болж байна. Монгол Улсын ТХГН-ийг 

сонгох шалгуур үзүүлэлтийг баримтлан сонгосон газруудыг тогтоосон ТХГН-ийн 

үндэсний хөтөлбөр батлагдаж газар нутгийг хамгаалалтад авах ажил шат 

дараалалтай хийгдсээр ирлээ.  

Энэхүү томоохон ажлын үр дүнд Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 17,4% 

буюу 27,2 сая га талбай бүхий 90 хэсэг газар тусгай хамгаалалттай газрын сүлжээд 
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хамрагдаад байна. Цаашид нутаг дэвсгэрийнхээ 30.0 хүртэл хувийг улсын тусгай 

хамгаалалтад авахаар зорилт тавин ажиллаж байна. 

Газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авч хамгаалах нь дэлхий нийтийн хэмжээнд 

байгаль орчны доройтлыг хязгаарлан зогсоож, байгалийн жам ѐсны шүтэлцээт 

харьцааны нөхцлийг хангах сонгодог хэлбэр болохын хамт хүн төрөлхтний байгаль, 

түүх, соѐл, шинжлэх ухааны давтагдашгүй их өвийг үе дамжуулан үлдээх, байгаль 

экологийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, улмаар улс орнууд байгаль орчиндоо зохицон 

хөгжих үзэл санааг баталгаажуулах үндсэн аргуудын нэг билээ. Монгол улсын тусгай 

хамгаалалттай газар нутаг /ТХГН/-ийг зориулалтаар нь Дархан цаазат газар, 

Байгалийн цогцолборт газар, Байгалийн нөөц газар ба Дурсгалт газар гэж 4 үндсэн 

төрөлд хуваадаг ба эдгээр нь ховор амьтан, ургамлын өлгий нөхөн сэргэх, үржих, 

түгэн тархах голомт нутаг болж байдаг. Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар 

нутгийн зураг газар ашиглалтын зураг 62-65-р зурагтаас үзүүлэв.  

4.3. Байгаль орчны макро бодлогын орчин, тулгамдаж буй асуудал 

 Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлэлт, агаар, ус, хөрсний бохирдол, 

байгалийн нөөцийн хомсдол, газрын доройтол, цөлжилт гээд байгалийн болоод хүний 

буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгаль орчины сөрөг нөлөөллүүд нэмэгдэж 

түүний хэмжээ давдагдал байна нэмэгдэж зэрэг олон асуудлууд өнөө үеийнхэн 

бидний өмнө тулгарч байна.Үүнд: 

1.Уур амьсгалын өөрчлөлт. Манай орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлт 

дэлхийн дунджаас илүү эрчимтэй явагдаж, байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн 

салбарт таагүй нөлөөлж эхлээд байна. Сүүлийн 70 жилд дундаж температур 2.1 

градусаар дулаарч, хур тунадас, мөстлийн талбай ихээхэн хувиар багасч, олон гол 

горхи ширгэж цөлжилт нүүрлэж байгалийн гамшигт үзэгдэл сүүлийн 5 жилтэй 

харьцуулахад даруй 1.5 дахин олон тохиолдох болсон. 

2.Усны нөөц. Манай орны газрын нэгдмэл санд усан сан бүхий газрын хэмжээ 

1634,9 мян.га буюу 1,05 хувийг эзлэж байсан 2004 оны байдлаар 943,4 мян.га буюу 

0,60 хувь болж буурсан байна. Энэ усны нөөц хязмаарлагдмал төдийгүй усны нөөц 

хомдож байгаагийн илрэл юм. Өнөөдөр унд ахуйн болон үйлдвэрлэл үйлчилгээний 

усны хэрэглээг үндсэндээ газрын гүний усаар бүрэн хангаж хэт үрэлгэн хандаж 

байгаа билээ. УИХ-аар 2010 онд батлагдсан "Ус" үндэсний хөтөлбөрт заасан хур 

тунадас, гадаргын усыг хуримтлуулах томоохон усан цогцолборуудыг байгуулж, усны 
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нөөц хомс, хэрэглээ нь хэт хурдацтай өсч байгаа бүс нутаг руу шилжүүлэх, томоохон ус 

ашиглагчид ашигласан усаа эргүүлк ашигладаг дэвшил гарч байгаа боловч дунд, 

жижиг ус ашиглагчид усаа эргүүлж ашиглах технологи, боломжийг огт эрэлхийлэхгүй 

байгаа нь хяналт сул, эдийн засгийн хөшүүрэг хангалтгүй байгаатай холбоотой. 

 3.Ойн нөөц. 2014 оны судалгааны дүнгээр Монгол улсын ойн сан бүхий газар 

18.3 сая.га буюу нийт нугаг дэвсгэрийн 11.7%-г эзэлж байгаа ба үүнээс ойгоор 

бүрхэгдсэн талбай/ойрхог чанар/ газар нутгиин 7.8%-ийг эзэлж байна. Сүүлийн 5 жилийн 

дүнгээр ойгоор бүрхэгдсэн талбай 864.5 мян.га-аар /жилд 172 мянга 900 га/ буюу ойрхог 

чанар 0.56%-иар буурсан нь маш ноцтой асуудал гэж үзэж болно. Ойн сан доройтон 

хомсдсоны үндсэн шалтгааныг ойн түймрээс 87%, хөнөөлт шавжнаас 6%, мод 

бэлтгэлээс 7% үүдэлтэй гэж үзэж байна. Гэтэл 2014 онд 6300 га, 2015 онд 5700 га-д 

ойжуулалт хийсэнтэй харьцуулан тооцоолж үзэхэд ойн хомсдож байгаа хэмжээнээс 25 

дахин бага ойжуулалт хийж байна. Ойн тогтвортой менежментийг бий болгох чиглэлээр 

эрх зүйн орчныг сайжруулж, сум дундын ойн ангийг шинээр байгуулах, ойн 

мэргэжлийн удирдлагын тогтолцоог бий болгох, ойн аж ахуйн нормативт зардлыг 2-

3.5 дахин нэмэгдүүлэх, импортын мод, модон материал, ойн техник, тоног 

төхөөрөмжийг хангамжийг сайжруулах үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр арга хэмжээ 

хэрэгжүүлж байгаа боловч ой зохион байгуулалтын ажлын чанар, хөрөнгийн үр 

ашигтай зарцуулалтыг сайжруулахад анхаарал тавих шаардлагатай байна. 

 4. Амьтан. ургамлын нөөц. Экосистемийн бүрдэл хэсгийн нэг болох 

байгалийн ургамал, амьтны аймгийг хамгаалах нь байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалж 

байгалийн нөөц баялгийг урт удаан хугацаанд үр өгөөжтэй ашиглаж тогтвортой 

хөгжих нөхцөл бүрдүүлэхэд чухал үүрэгтэй юм.Байгалийн амьтан, ургамалыг 

тархалтыг олон жилийн тандалт судалгааны дүнгээс үзэхэд тоо толгой буурах нөөц 

хомсдох, амьдрах орчин нь доройтон тархац нутаг нь хумигдах хандлагатай байна. 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт хуурайшилт ой хээрийн түймэр зэрэг 

байгалийн хүчин зүйл болон малын тоо толгойн хэт өсөлт, бэлчээрийн талхагдад 

хөрсний элэгдэд уул уурхай, газар тариалангийн үйл ажиллагаа, дэд бүтцийн 

байгууламжийн байршилт, хууль бус ашиглалт зэрэг хүний хүчин зүйлийн улмаас 

амьтан, ургамлын тархац нугаг шахагдан хумигдаж ус, идэш тэжээлийн дутагдалд орж, 

амьтны тоо толгой буурч, ургамлын ургац багасан, нөөц хомсдох болсон. Мөн нөөцийг 

зохистой ашиглах менежментийг хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлээгүйн улмаас хэт 
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ашиглалт байгалийн ургамал, амьтны нөөцийг улам бүр хомсду^етж байгааг анхаарах 

цаг болсон. Байгалийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, 

хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй, хууль, хяналтын байгууллагын чадавх 

сул байгаагаас амьтан, ургамлын зөрчил буурахгүй, тэр нь далд, улам нарийн зохион 

байгуулалтад орж цөлмөн ашиглах явдал ихэссэн. Байгальдаа хамгийн ойр нуггийн 

иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн тогтолцоо нь ой 

түүний дагалт нөөцийн хувьд харьцангуй төлөвшлж байгаа ч байгалийн ургамал, 

амьтныг хамгаалах тал дээр эхлэл төдий байна. 

 5.Газрын доройтол, цөлжилт. Газар ашиглалтын асуудал замбараагүй 

явагдсанаас бэлчээрийн даацын хэтрэлт, мал сүргийн бүтцийн өөрчлөлт, газар 

тариалангийн салбарын хоцрогдсон технологи, уул уурхайн салбарын ашиг хөөсөн, 

хоцрогдсон технологи нь газрын доройтол, цөлжилтөнд нэрвэгдэх үндсэн шалтгаан 

болж байна. Газар ашиглалттай шууд холбоотой байгаль орчны доройтлын нэг 

хэлбэр нь газрын доройтол, цөлжилт бөгөөд 2010 оны байдлаар Монгол Улсын нийт 

нутаг дэвсгэрийн 77,8 % нь тодорхой зэрэглэлээр цөлжилт, газрын доройтлын үйл 

явцад өртсөн байна. Цөлжилт хүчтэй, нэн хүчтэй илэрсэн газар нутагт хүний хүчин 

зүйл 53.0 хувийн, байгалийн хүчин зүйл 47.0 хувийн нөлөө үзүүлж байна гэсэн 

судалгааны дүн гарсан байдаг. 

Уул уурхайн үйлдвэрлэл сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа хэдий ч 

олборлолт, ашиглалтын технологийн онцлог, дэд бүтцийн байгууламжийн харилцан 

уялдаатай оновчтой төлөвлөлтийн бодлого авч хэрэгжүүлээгүйгээс байгаль орчныг 

хамгаалах нөхөн сэргээлтийн ажил хоцрогдож, байгаль орчин, нутгийн иргэдийн 

амьдрах орчинд сөрөг нөлөөлөл учруулж байна.  

6.Орчны бохирдол. Орчны бохирдлын нь хот суурин газрын гэр хорооллын айл 

өрхийн ариун цэврийн байгууламжаас үүдэлтэй хөрсний хими, физикийн бохирдол юм.  

Хотын гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийн 80% нь доторх хананы 

битүүмжлэлгүй байгаагаас гадна хальж асгаран эрүүл ахуйн шаардлагыг хангахгүй 

байга нь эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хүний үндсэн эрх зөрчигдөж байна.  

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр тодорхой ажлууд хийгдэж 

байгаа боловч бодит байдал дээр хотын захын хороолол, хөдөө орон нутаг хогондоо 

дарагдсан байдал хэвээрээ, хог хаягдлын нэгдсэн менежментийн тогтолцоо 

төлөвшгүй, хатуу хог хаягдлыг ил задгай хамаагүй хаядаг, тогтмол хугацаанд татан 
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зайлуулдаггүй, зөвхөн газарт дарж булах аргаар устгадаг, аюултай хог хаягдлыг 

устгах зориулалтын байгууламж байхгүйгээс ихээхэн хэмжээний хогны хуримтлал 

үүсгэж байна. 

Агаарын бохирдлын асуудал зөвхөн нийслэл төдийгүй олон аймгийн төвүүдэд 

гарах боллоо. Агаарын бохирдолын улмаас хувьд гамшгийн хэмжээнд хүрээд байгаа 

төдийгүй аймгийн төвүүдэд агаарын бохидол бүс нутаг хамарахгүйгээр хүндэрч 

байна. 

Аймгийн төв, нийслэлийн төв цэвэрлэх байгууламжийн техник, тоног 

төхөөрөмжийн хүчин чадал, хоцрогдолоос шалтгаалж Туул гол болон аймгуудын 

дэргэдэх томоохон голууд бохирдож, усны чанарын стандартаас 50-100 дахин 

хэтэрсэн.  

  7.Ногоон хөгжлийн бодлогын талаар УИХ-ын 2014 оны 43 дугаар 

тогтоолоор Ногоон хөгжлийн бодлого нь улс орны тогтвортой хөгжлийг хангахад 

чиглэсэн Монгол Улсын хөгжлийн тулгуур бодлого болохыг тодорхойлж, бодлогын 

зорилго, стратегийн зорилтууд, тэдгээрийг хангах арга зам, түүнд хүрэх шалгуур 

үзүүлэлтийг үндэсний хөгжлийн бодлого, салбарын бодлого, төлөвлөлтөд тусган 

хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Ногоон хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилтууд нь 

НҮБ-аас баталсан 2015 оноос хойшхи тогтвортой хөгжлийн зорилтууд болон үндэсний 

хөгжлийн урт хугацааны бодлогын нэгдмэл байдлын уялдаа холбоог хангаснаар 

байгаль орчин - нийгэм - эдийн засгийн харилцан ашигтай үр өгөөжийг цогцолбороор 

хүртэх боломжтой болно. Байгаль орчны нөхцөл сайжирсанаар экосистемийн 

үйлчилгээг бүх нийтээр хүртэнэ. Гэхдээ иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, салбар 

бүрийн оролцоо, тэдний хүчин зүтгэлийн үр дүнд ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжих 

болно. 

Улс орны тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн ногоон хөгжлийн бодлогын 

хүрээнд ногоон эдиин засгийн хөшүүргийг бий болгох эрх зүйн орчиныг бүрдүүлэх 

ногоон хөгжлийн бодлогыг салбарын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийн 

уялдаа холбоог сайжруулах, инноваци, технологийн хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх боломж хязгаарлагдмал, нийтийн ойлголт, мэдлэг мэдээлэл дутмаг зэрэг 

бэрхшээлүүд байна. 

Өмнө хийсэн дасан зохицох технологийн үнэлгээнд зөвхөн газар тариалан, мал 

аж ахуйн дэд салбараар хязгаарлаж байсан бол энэ удаад бид салбар бүрийн хувьд 
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дасан зохицох технологийг жагсааж, олон шалгуурт анализын аргаар үнэлгээ хийж 

эрэмбэлэх оролдлогыг хийв.  

Хүснэгт 6. Байгаль орчны тулгамдсан асуудлууд байршлын түвшинд (хувь) 

Тулгамдсан 
асуудлуудын 

төрөл 

Тухайн орон нутгийн хувьд нэн 
тэргүүнд шийдвэрлэх 

шаардлагатай асуудал 

Тухайн орон нутгийн хувьд 
дараачийн шийдвэрлэх 
шаардлагатай асуудал 

УБ 
Аймгийн 

төв(1) 
Хөдөө Улс УБ 

Аймгийн 
төв 

Хөдөө Улс 

Агаарын 
бохирдол 

80.3 17.4 2.4 35.6 10.2 8.0 1.1 6.2 

Хог хаягдал 
зхйлуулах 

9.6 23.8 2.1 10.0 45.2 18.7 3.5 23.0 

Ундны усны 
хүртээмж 

3.3 15.7 25.8 14.8 11.7 14.5 17.3 14.5 

Бэлчээрийн 
талхагдалт 

0.1 9.2 34.0 15.3 0.7 15.5 31.1 15.8 

Цөлжилт 0.5 16.0 25.0 13.6 3.1 14.9 21.2 12.8 

 

Хүснэгтэд үзүүлснээр Улаанбаатар хотын хувьд агаарын бохирдол аймгийн 

төвүүдийн хувьд хог хаягдлын асуудал харин хөдөөд бэлчээрийн талхагдалт, ундны 

усны хүртээмж нь нэн тулгамдсан асуудал болсон байна. Судалгаагаар хөдөө орон 

нутагт байгаа өрхүүд мөн агаарын бохирдлыг байгаль орчны нэн тулгамдсан асуудал 

гэж тодорхойлсон байна. Түүнчлэн аймгийн төвийн өрхүүд Улаанбаатарын өрхүүдээс 

илүүтэйгээр агаарын бохирдлыг тулгамдсан асуудлаар нэрлэсэн. Агаарын бохирдлын 

дараа цөлжилт улсын хэмжээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлын хоѐрдугаарт 

орсон нь байгаль орчны тулгамдсан бусад асуудлаас харьцангуй өндөр хувьтай 

байна. Хөдөө орон нутгийн хувьд ундны усны хүртээмж, бэлчээрийн талхагдалт гэсэн 

асуудалд голлон анхаарсан байна.  

4.4. Монгол орны экологийн доройтол 

Өнөөдөр бидэнд уур амьсгалын өөрчлөлт, хотжилт, үйлдвэржилттэй байгаль 

орчны нөөцийн зохисгүй ашиглалттай холбоотой агаар, ус, хөрсний бохирдол, 

байгалийн нөөцийн хомсдол, бэлчээрийн талхлагдал, хөрсний элэгдэл эвдрэл, 

цөлжилт гээд байгалийн болоод хүмүүс бидний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 

олон асуудлууд тулгамдаж байна.Байгальтайгаа зөв харьцаж, зохицон амьдарч ирсэн 

монголчуудын амьдрах орчин сүүлийн жилүүдэд эрс доройтож байна. 

4.3.1. Уур амьсгалын өөрчлөлт 

Хуурай газраар хүрээлэгдсэн, уулархаг нутагтайн улмаас Монгол орон эх 

газрын эрс тэс, хуурай уур амьсгалтай. Уур амьсгалын онцлог шинж нь өвлийн улирал 
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урт, хоногийн болон улирлын агаарын температурын хэлбэлзэл ихтэй, цэлмэг өдрийн 

тоо харьцангуй их, зуны улиралд орох хур тунадасны хэмжээ ерөнхийдээ бага (85 

хувь) байдаг. Хур тунадасны жилийн дундаж хэмжээ Хангай, Хэнтий, Хөвсгөлийн 

уулархаг нутагт 250-330 мм, Монгол Алтайн бүс нутагт 150-300 мм, говийн бүсэд 50-

150 мм. Ихэнх нутгаар зундаа халуун, өвөлдөө маш хүйтэн, жилийн агаарын дундаж 

температур -7.8°C-аас -8.5°C-ын хооронд хэлбэлзэнэ. Эх сурвалж: П.Гомболүүдэв, 

2007 он. Монгол орны жилийн дундаж температур, жилийн дундаж нийлбэр хур 

тунадасны зургийг хавсралтын 7,8-р зурагт үзүүлэв. 

Хангай, Хэнтий, Хөвсгөлийн уулархаг нутгаар хур тунадас илүүтэй ордог. 

Эдгээр бүс нутагт унадаг хур тунадасны 60 гаруй хувь нь буцаж агаарт ууршдаг. Мөн 

говийн бүс нутагт агаарын температур харьцангуй дулаан учраас тэнд унасан хур 

тунадасны ихэнх нь ууршдаг байна. Усны гадаргаас уурших ууршилтын хэмжээ 

уулархаг нутагт 300-400 мм, тал нутагт 600-1000 мм, харин говийн бүсэд 1000-1300 

мм (Зураг 5).  

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиг хандлага Сүүлийн 70 гаруй жилийн хугацаанд 

Монгол орны жилийн дундаж агаарын температур 2oC-аар дулаарсан байна (Зураг 6). 

Энэ нь дэлхийн агаарын температурын дундаж өсөлтөөс өндөр байна. Өвөл, зуны 

агаарын дундаж температур нэмэгдсэн бөгөөд өвлийн агаарын температурын 

өөрчлөлт зуныхаас илүү (+3.3oC) байна. Мөн жилд тохиох хэт халуун өдрүүдийн тоо 

олширсон. Хур тунадасны олон жилийн хэмжилтийн үр дүнгээс үзэхэд зундаа хуурай, 

өвөлдөө илүү чийгтэй байх хандлагатай байна. Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээнд хийсэн сүүлийн 40 өөд жилийн ажиглалт, хэмжилтийн дүнгээс үзэхэд хур 

тунадасны дундаж хэмжээ мэдэгдэхүйц багасаж, ялангуяа өмнө нь хур тунадас 

харьцангуй ахиу унадаг байсан газруудад энэ өөрчлөлт илүү ажиглагдаж байна. 

Харин өвлийн улиралд унах цасны хэмжээ нэмэгдсэн байна.  

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөөлөл Сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж байгаа уур 

амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн дэлхийн уур амьсгалын олон үзүүлэлт үлэмж 

хэмжээгээр өөрчлөгдөж байна. Дулаан агаар нь хүйтэн агаартай харьцуулахад илүү 

их ус агуулдаг учраас хур бороо болон ууршилтыг нэмэгдүүлдэг. Ингэснээр байгаль 

дахь усны эргэлт хурдасч, хур тунадасны хуваарилалт, эрчимшил, хэлбэр, түүний 

дотор цас борооны харьцаа, ууршилтаар алдагдах усны хэмжээ зэрэг олон 

үзүүлэлтүүд ч өөрчлөгдөж байна. Мөн түүнчлэн услаг болон хуурай жилүүдийн 
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үргэлжлэх хугацаа өөрчлөгдөнө. Эдгээр өөрчлөлт нь бүс нутаг болон голын сав 

газрын усны балансад нөлөөлнө. Гол мөрний урсацын хэмжээ өөрчлөгдөхийн 

зэрэгцээ их урсац болон бага урсац тохиох хугацаа мөн өөрчлөгдөж болзошгүй. 

Ууршилт ихсэхийн хэрээр газрын доорх усны нөхөн сэргэлт өөрчлөгдөж, ургамалд 

шаардагдах усны хэмжээ өснө. Эх сурвалж: П.Гомболүүдэв, 2007 он 

Зураг 1. Агаарын температур Хур тунадас 

 
Дээрх зураг: Монгол орны агаарын дундаж температурын өөрчлөлтийн жилийн 

болон 5 жилийн дундаж, 1941-2003 он Доод зураг: Дулаарлын оронзайн тархац  

Дээрх зураг: Монгол орны хур тунадасны дундаж өөрчлөлтийн жилийн болон 5 

жилийн дундаж, 1941-2003 он Доод зураг: Хур тунадасны оронзайн тархац Зураг 6. 

Олон жилийн дундаж агаарын температур ба хур тунадас өөрчлөлт 

Монгол орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар нь эерэг болон 

сөрөг талтай байж болно. Олон судалгааны үр дүнгээс үзэхэд цөлжилт, ган гачиг, зуд, 

шороон шуурга, мөнх цас, мөсөн гол хайлах зэрэг сөрөг үр дагавартайг тодорхойлсон 

бөгөөд эдгээр сөрөг үр дагавар цаашид ч зонхилж болзошгүй гэж дүгнэсэн байна. 

Эерэг үр нөлөө төдийлөн анзаарагдахгүй байна. Ууршилтаар алдагдах усны хэмжээ 

нь гол, мөрний урсацтай харьцуулахад их байдаг бүс нутгуудад хур тунадасны 

харьцангуй бага өөрчлөлт нь гадаргын урсацыг хомсдуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

1995 оноос хойших хуурайшилтын үеийн олон сөрөг нөлөө үүнийг баталж байна. 

Сүүлийн үед дэлхий нийтэд өргөнөөр ашиглагдаж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

загваруудыг ашиглан тооцсон агаарын температур, хур тунадас, ууршилтын 
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урьдчилсан таамаглал дээр үндэслэсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн хувилбаруудыг 

энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахад ашиглав. Эдгээр нь дэлхийн уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн урт хугацааны чиг хандлагыг илэрхийлэхэд тохиромжтой боловч 

тухайлсан бүс нутагт орох хур тунадасны өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглахад 

төдийлөн тохиромжтой бус байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хур тунадасны өөрчлөлтийг 

загвараар тооцоолоход гарсан үр дүнгүүд нь өөр хоорондоо зөрөөтэй, харилцан 

адилгүй байх нь түгээмэл. Өвлийн улиралд орох хур тунадасны хэмжээ 20-25 хувиар 

нэмэгдэхэд үр дагавар ямар байхыг тооцоолоход дээрх загваруудыг ашигласан. 

Харин зуны улирлын хувьд хур тунадасны өөрчлөлтийг загвар ашиглан нарийвчлан 

тооцоолоход төвөгтэй. Агаарын температурын урьдчилсан таамаглалаар энэ зууны 

төгсгөл гэхэд агаарын дундаж температур нэмэгдэж, өвөлдөө 4.5°C, зундаа 6°C-аар 

дулаарах чиг хандлагатай байна. Бүх загваруудын үр дүнгээс үзвэл зуны улиралд 

ууршилтын хэмжээ улам бүр нэмэгдэх төлөвтэй байна. Гол, мөрний урсацын 

өөрчлөлтийг тооцоолохдоо (3.4.1 дэх хэсэгт) усны балансын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 

болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн загваруудын таамаглал, чиг хандлага, урт 

хугацааны ажиглалт, хэмжилтийн үр дүнг үндэслэл болгов 

4.3.2. Ургамлан нөмрөгийн өөрчлөлт 

Манай оронд газрын нэгдмэл сангийн ангилалд XX зууны сүүлийн хагаст 

нэлээд өөрчлөлт орж, бэлчээрийн талбай ихээхэн буурчээ. 1940-өөд оны сүүлчээр 

A.A.Юнатов 130.0 сая.га бэлчээрийн талбайтай байсан бол Газрын нэгдмэл сангийн 

2017 оны тайлангаар 20 гаруй сая.га-гаар багасчээ.  

 Монгол орны бэлчээр нутгийн өнөөгийн бодит байдалд үнэлэлт дүгнэлт хийх нь 

цаашид хэрхэх талаар онцгой анхаарал татаж, экологийн түлхүүр асуудал болж 

байна.  

Бэлчээрийн зураглал, ашиглалт ба бэлчээр усжуулалттай холбоотой судалгаа 

шинжилгээний ажлыг одоогийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн урьдын Усны ба 

Газрын бодлогын хүрээлэнд нэлээд өргөн хүрээтэй гүйцэтгэж ирсэн юм.  

 Ялангуяа улсын хэмжээнд аймаг, сум бүрээр бэлчээрийн газрын экологийн 

нөхцөл, ургамалжилтаар ангилан 1:100.000-1:200.000 масштабын нарийвчлалтай 

зураглах, бэлчээрийн ургац, шимт чанар, ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүнийг 

тодорхойлох ажил нь чухал ач холбогдолтой болсон билээ. Монгол орны бэлчээрийн 

талхлагдлын зургийг хавсралтын 89-р зурагт үзүүлэв. 
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 Монгол орны экосистемийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь байгалийн бэлчээр юм. 

Бэлчээрт хүн, мал, амьтны үзүүлэх нөлөө жилээс жилд байнга ихэссэнээс бэлчээрийн 

ургамлан нөмрөг ихээхэн өөрчлөгдсөөр байна.  

Малыг хэт олноор удаан хугацааны туршид нэг дор давтан бэлчээснээр 

ургамлан нөмрөг өөрчлөгдөн, тэжээлийн чанар муутай ургамал ихсэж, малд идэмж 

сайн ургамлын тоо цөөрч, хөрсний өнгөн хэсэг нягтарч, бүтцээ алдан тоосорхог болох 

үйл явцыг бэлчээрийн талхлагдал гэж үздэг байна.Судалгаанаас үзэхэд манай орны 

нөхцөлд малын хөл хүрээгүй соргог бэлчээр ховор байна. Харин нэн хүчтэй 

талхлагдсан бэлчээр гэдэг ойлголтонд ургамлан бүрхэвчгүй болсон нүцгэн газрыг 

оруулж үздэг.  

Манай орны нөхцөлд жилийн 4 улиралд огт ургамалгүй талбай ихэвчлэн толбо 

маягтай байна. Гэвч тэр нь үргэлжилсэн томоохон хэмжээг үүсгэхгүй. Мөн нэн хүчтэй 

ба хүчтэйгийн хоорондын ялгааг мэдрэхээр арга зүй, шалгуур үзүүлэлт үгүйлэгдэхийн 

зэрэгцээ түүнд тохирсон технологийн ялгаатай арга хэмжээ ч бас бүрхэг байна.  

Иймээс ихэнх судлаачид монгол орны нөхцөлд бэлчээрийн талхлагдлын 

зэрэглэлийг соргог, сул, дунд зэрэг, хүчтэй гэж хувааж байна.  

Бид бэлчээрийн газрын талхлагдлын зэрэглэлийг тогтоохдоо дээрх зарчмыг 

баримтласан болно.  

Мал богино хугацаанд бэлчдэг ба ургамлан нөмрөг нь байгалийн унаган 

төрхөөрөө байгаа өвс ургамалтай бэлчээрийг соргог бэлчээр гэх бөгөөд талхлагдсан 

бэлчээртэй харьцуулан судлахад бэлчээрийн өөрчлөлтийг харуулдаг үндсэн суурь 

дэвсгэр болно. 

Бидний судалгаанаас үзэхэд мал бэлчээсний нөлөөгөөр бэлчээр ихээхэн 

доройтож, ургацын хэмжээ ихээхэн өөрчлөгдөж байна. 

Иймээс бэлчээрийн ургацын өөрчлөлтийг сүүлийн 40 жилээр байгалийн бүс, 

бэлчээрийн төрлөөр судалж, зарим аймаг, сумын жишээн дээр харьцуулан дараах 

хүснэгтэд үзүүлэв.  

Хүснэгт 7. Бэлчээрийн ургацын өөрчлөлт 

Б
а

й
га

л
и

й
н

 

б
ү
с
 Бэлчээрийн 

Төрөл 

1961 – 1962 1981 - 1982 2001-2005 

Ургац, 

га/ц 
Хувь Ургац, га/ц Хувь Ургац, га/ц Хувь 
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Бэлчээрийн ургац сүүлийн 40 жилд 50-иас их хувиар буурсан боловч Ботууль-

алаг өвст, Монгол өвс-харганат, Бударганат, Баглуурт төрлийн бэлчээрийн ургацын 

бууралт харьцангуй хэвийн байна.  

4.3.3. Хөрсний элэгдэл эвдрэл, бохирдол 

Хүн төрөлхтний оршин тогтнол, хөгжил дэвшил ямагт газрын нөөц ба түүний 

чанараар тодорхойлогдож ирсэн түүхтэй. Газрын чанарт хөрсний элэгдэл эвдрэл шиг 

сөрөг нөлөөлдөг хүчин зүйл ховор юм.  

Хөрсний ширхэгүүд усаар угаагдаж, салхиар хийсч үүссэн анхны газраасаа 

зөөгдөн өөр газар шилжиж, тогтоц шинж чанараа алдаж доройтох үзэгдлийг хөрсний 

элэгдэл эвдрэл гэж томъѐолсон байдаг. 

Бэлчээрийн газрын нөөц, түүний ургамлан бүрхүүлийн онцлогт тохируулан 

малыг улирлаар сэлгэн бэлчээж ашигладаг уламжлал нь ургамлын өсөлт хөгжилт, 

сэргэн ургалтыг сайжруулаад зогсохгүй, хөрсний үржил шим тогтвортой байж, элэгдэл 

эвдрэлийг тэсвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлдэг байлаа. 

Монгол оронд сүүлийн жилүүдэд ган, зудны давтамж ойртож, хөрс нүцгэрч, 

бүтцээ алдаж, шороон шуургатай өдрийн тоо эрс нэмэгдэж байгаа нь бэлчээрийн 

газрын хөрс элэгдэл эвдрэлд нэрвэгдэх үндсэн нөхцөл болж байна. Мөн газар 

ашиглалтын олон хэлбэр үүсэн бий болсноор газар ашиглалт, хамгаалалтын 

уламжлалт арга өөрчлөгдөж, газарт үзүүлэх ачаалал нэмэгдсэн нь бэлчээрийн 

ургамлан нөмрөг талхлагдах, хөрс элэгдэл эвдрэлд нэрвэгдэх зэргээр газрын 

доройтол их боллоо.  

Ө
н

д
ө
р

 

у
у
л

 

Бушилз-алаг өвст 9.7 100 7.3 75.2 5.5 56.7 

Ботууль-үетэн-алаг 

өвст 
12.5 100 10.9 87.2 8.1 64.8 

 

О
й

т 
х
э
э
р
 

 

Алаг өвс-үетэнт 16.0 100 10.0 62.5 6.5 40.6 

Ботууль-алаг өвст 7.0 100 5.8 82.8 5.3 75.7 

Хялгана-үетэнт 10.5 100 8.5 80.7 6.3 60.0 

 

Х
э
э
р
 

 

Хялгана-хазаар өвст 6.4 100 4.2 65.6 3.3 51.5 

Харгана-үетэнт 5.3 100 3.2 60.4 2.5 47.2 

Дэрс-улалжит 16.0 100 12.0 75.0 7.5 46.8 

Ц
ө

л
ө
р

х
ө

г 

Х
э
э
р
 

Монгол өвс-таанат 5.0 100 2.8 56.0 2.5 50.0 

Монгол өвс-харганат 4.0 100 3.3 82.5 3.4 85.0 

Бударганат 4.5 100 3.5 77.7 3.4 75.5 

Ц
ө

л
 Монгол өвс-баглуурт 4,9 100 3,7 75,5 3,2 65,3 

Баглуурт 3,5 100 3,2 91,4 2,9 82,8 
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Манай оронд хамгийн өргөн тархсан нь хүрэн хэв шинжийн хөрс бөгөөд нийт 

нутгийн 50.0 хувийг эзлэх ба түүний дотор 10.8 хувийг хар хүрэн хөрс, 63.0 хувийг 

хүрэн хөрс, 17.6 хувийг цайвар хүрэн хөрс, 8.6 хувийг нугын хүрэн хөрс эзлэж байна.  

Хүрэн хөрсний дэд хэв шинж төрлүүд нь үржил шим, шинж чанарын хувьд өөр 

хоорондоо нэлээд ялгаатай бөгөөд хамгийн үржил шим сайтай хөрс нь нугын ба хар 

хүрэн хөрс юм. Хүрэн ба цайвар хүрэн хөрс нь аж ахуйн ач холбогдлоороо сүүлийн 

байранд тооцогдоно. Ийм ч учраас манайд зонхилох хөрс үржил шимээр тааруу, 

ачаалал даах чадвар султай эмзэг юм.  

Бэлчээрийн газрын хөрсөнд элсэнцэр, хөнгөн шавранцар механик 

бүрэлдэхүүнтэй хүрэн хөрс зонхилон тархах бөгөөд бага хэсгийг дунд шавранцар 

механик бүрэлдэхүүнтэй хөрс эзэлнэ. Бэлчээрийн газрын хөрс хөнгөн байгаа нь 

үржил шимээр ядуу, физик шинж чанар муутайг харуулж байна.  

Дэлхийн хуурай газрын 56,0 хувь салхины элэгдэл эвдрэлд, 28,0 хувь нь усны 

элэгдэл эвдрэлд нэрвэгдсэнийг тогтоосон бөгөөд манай улсад нийт нутаг дэвсгэрийн 

хөрсний элэгдэл эвдрэлийн хэмжээг тогтоосон нэгдсэн дүн байхгүй боловч бидний 

тойм судалгаанаас үзэхэд бэлчээрийн газрын хөрсний 78,8 хувь нь элэгдэл эвдрэлд 

нэрвэгдсэний 14,1 хувь нь усны, 58,6 хувь нь ус-салхины, 5,1 хувь нь салхины элэгдэл 

эвдрэлд нэрвэгдсэн байна. Монгол орны хөрсний элэгдэл эвдрэлийн зургийг 

хавсралтын 84-р зурагт үзүүлэв.  

Хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй хүрэн хөрсний физик шаврын 

агуулалт 0-10 см гүнд 21.7 %, 10-20 см гүнд 22.9 %, 20-30 см гүнд 25.1 % байна. 

Хөрсний физик шавар өнгөн хэсэгтээ буурч байгаа нь хөрс хийсэлттэй холбоотой.  

Соргог бэлчээрийн газрын хөрсний бүхэлшилт 1 мм-ээс том хэсгийн эзлэх хувь 

41.5 байхад, 0.85 мм-ийн том хэсгийг эзлэх хувь 48.7 хувь байна. Харин талхлагдсан 

бэлчээрийн хөрсний бүхэлшилт 0.85 мм-ээс том хэсгийн эзлэх хувь 38.9 байгаа бол 1 

мм-ээс том хэсгийн эзлэх хувь 24.2 хувь байна. 

Хөрсний элэгдэл эвдрэл, доройтол бол сүүлийн 5-10 жилийн үйл явц биш 

бөгөөд олон жилийн үйл ажиллагааны хуримтлалын үр дагавар мөн. Хөрс элэгдэж 

эвдэрснээр нэг бол элсэн ба жижиг чулуун хучлагатай болж байна. Эсвэл хөрс 

зулгарч нүцгэрэн чулуулаг нь ил гарч байна. Голын сав ба зуны бэлчээрийн газрын 

хөрс их элэгдэж эвдэрч ширэг нь хүртэл задарч байхад уулын тэр тутмаа өвлийн 

бэлчээр түүнд харьцангуй бага өртөж байна. Энэ нь нэг талаас өвлийн бэлчээр 
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ашиглалтын хугацаа богинотой ба цасны жийрэг хамгаалалттай холбоотой байж 

болох юм. Монгол орны хөрс зөвхөн хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй 

төдийгүй жижиг үйрмэг чулуу ихтэй юм. Нунтагран бүтцээ алдсан хөрс салхиар 

хийсэхэд тэр орчимд хэрийн салхинд хөдлөхөөргүй чулуу л үлдэж өнгөн гадаргад 

жижиг чулуун хучилга үүсэж байна. 

Уулын хээр талдаа том чулуутай, говь ба хээр талдаа жижиг чулуутай хөрс 

элбэг тохиолдож байна. Мөн энэ нутгийн хөрсний 75.5 % нь элс, элсэнцэр ба хөнгөн 

шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй юм.  

Хөрсний гадаргад их хэмжээний жижиг чулуун хучилга үүссэнээс ургамлын 

тусгац бүрхэвч эрс багасахын зэрэгцээ хөрсний өнгөн үе давхарга ихээр халж 

хуурайшиж байна. Ингэснээр хөрсний дулааны, чийгийн горим алдагдаж , улмаар 

нягтран хөрс өөрийгөө зохицуулах чадвар нь алдагдаж байна. 

Бэлчээрийн ачаалал бусдаас илүү байдаг төв суурингийн болон ил задгай ус, 

худгийн орчимын газрын хөрс бүтцээ алдаж тоосорхог болж улмаар физик шинж 

чанар өөрчлөгдөх нь илүү ажиглагдаж байна. Цаашид байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөлөхөөргүй, бэлчээрийн газрын нөөцийг бүрэн ашиглах дэвшилтэд арга 

технологийг нэвтрүүлэхгүйгээр түүний хөрс, ургамлан нөмрөгийг сайжруулах боломж 

нэн хязгаарлагдмал байна.  

Улаанбаатар хотын хөрсний хүнд металлын бохирдолтын 2014 оны байдлаар түвшин 

дундаж хэмжээнд байгаа бөгөөд алаг цоог байдлаар тархсан хар тугалга, хром, 

цайрын бохирдолт ажиглагдаж байна. Арьс ширний үйлдвэр орчим хром зонхилсон 

хүнд меатллын бохирдолт багагүй талбайг хамарч байгаа учраас бохирдолтын 

талбай, нэвчилт зэргийг нарийвчилсан судалгаагаар тогтоох шаардлагатай.  

Хөрсний нянгийн бохирдлыг гэдэсний бүлгийн бичил биетэн E.coli, агааргүйтэн бичил 

биетэн Cl.perfringens, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч Salmonella, хөгц мөөгөнцөр зэрэг 

үзүүлэлтээр тодорхойллоо. Нийт дээжний 12% нянгийн бохирдолгүй 88% нянгийн 

бохирдолтой байна. Үүнээс 53% бага зэргийн, 24% дунд зэргийн, 11% их зэрэглэлийн 

нянгийн бохирдолтой. Улаанбаатар хотын гэр хороолол, томоохон зах, хур хогийн цэг 

орчмын хөрсөнд нянгийн бохирдолт их байна. Хөрсөн дэх органик бохирдол 52,6 %, 

шивтрийн бохирдол 88,4 %, сульфатын бохирдол 72 % байна.  

Улаанбаатар хотын хөрсөнд органик гаралтай бохирдол их байгаа бөгөөд энэ нь гэр 

хороолол, олон нийтийн газрын ахуйн хог хаягдал, шингэн бохирдолтой шууд 
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холбоотой юм. Хөрсний бохирдол хотын төв хэсэгт харьцангуй бага харин хотын зах 

орчмоор ихсэх хандлагатай байна. Бохирдлыг багасгахын тулд хог хаягдлын 

менежментийг сайжруулах, гэр хорооллыг багасгах, хог хаягдалтай холбоотой хууль 

тогтоомжийг амьдралд хэрэгжүүлэх, иргэд олон нийтийн ухамсарыг дээшлүүлэх зэрэг 

удаан хугацааны цогцолбор арга хэмжээ шаардлагатай.  

 

4.3.4. Цөлжилтийн төлөв байдал 

Цөлжилт нь байгалийн хүчин зүйл болон хүний үйл ажиллагааны олон талт 

нөлөөнөөс хамаардаг учир цөлжилтийн нийтлэг нэгдсэн тодорхойлолт гаргахад 

нилээд хүндрэлтэй юм. Орчин үед Цөлжилттэй тэмцэх олон улсын конвенцээс 

гаргасан тодорхойлолтыг илүү баримтлах болжээ. Тус конвенцид зааснаар “Уур 

амьсгалын өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагаа хавсарсан олон янзын хүчин зүйлсийн 

нөлөөгөөр хуурай, заримдаг хуурай, хуурайвтар, чийг дутмаг нутаг оронд газар орчин 

доройтохыг цөлжилт гэнэ” гэж тодорхойлсон байдаг. 

Харин Монгол улсын 2012 онд батлагдсан “Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс 

сэргийлэх тухай” хуулийн 4.1.3.“цөлжилт” гэж уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний үйл 

ажиллагаа зэрэг бусад хүчин зүйлийн нөлөөгөөр хөрс доройтох үйл явц”гэж 

тодорхойлсон.  

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас сүүлийн 60 жилд Монгол орны 

агаарын жилийн дундаж температур 2.26oС хэмээр нэмэгджээ. Судалгаанаас үзэхэд 

манай орны нутаг дэвсгэрийн 25 хувийг хамарсан ган 2-3 жилд 1 удаа, нутгийн 50 

хувиас илүү хэсгийг хамарсан ган 4-5 жилд нэг удаа тохиодог бөгөөд тал хээр, говийн 

бүсийн нутгаар шороон шуургатай өдрийн тоо 1960 оныхтой харьцуулахад өнөөдөр 3-

4 дахин өссөн хандлагатай байна.  

2010 оны цөлжилтийн нэгдсэн зургаас харвал Монгол улсын нийт нутаг 

дэвсгэрийн 77.8 хувь нь их, бага хэмжээгээр цөлжилт, газрын доройтлын үйл явцад 

өртсөн бөгөөд үүнээс 35.3 хувь нь сул, 25.9 хувь нь дунд, 6.7 хувь нь хүчтэй, 9.9 хувь 

нь нэн хүчтэй зэрэглэлд хамрагдсан бол 2015 оны байдлаар нийт нутаг дэвсгэрийн 

76.9 хувь нь цөлжилт, газрын доройтолд өртөөд байгааг тогтоосон бөгөөд үүнээс сул 

24.1%, дунд зэрэг 29.7%, хүчтэй 17.0%, нэн хүчтэй зэрэглэлээр доройтсон газар 6.1%-

ийг тус тус эзэлж байна. 
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Цөлжилт, газрын доройтол 2015 оны төлөв байдлыг ижил төсөөтэй аргазүйгээр 

гүйцэтгэсэн 2010 оны үнэлгээний үр дүнтэй харьцуулан үзвэл нийт доройтсон газрын 

талбай 1%-иар, нэн хүчтэй зэрэглэлд хамрагдах газар 3.8%-иар тус тус буурсан хэдий 

ч сул зэрэглэлд хамрагдах газар 11.2%-иар хасагдаж, дунд, хүчтэй зэрэглэлд 

хамрагдах газар 3.9, 10.2 хувиар тус тус нэмэгджээ. Өөрөөр хэлбэл, сүүлийн 5 жилд 

сул, дунд зэрэглэлд хамрагдах нутгаас 6.4% нь хүчтэй зэрэглэлд шилжиж дотоод 

аюул нь нэмэгдсэн гэсэн үг юм. Монгол орны цөлжилтийн зургийг 2010 он, 2015 

оныхоор хавсралтын 94,95-р зурагт үзүүлэв. 

Цөлжилтийн үйл явц нь орон зай, цаг хугацааны туршид хувьсан өөрчлөгдөх 

янз бүрийн хүчин зүйлээр тодорхойлогддог. Энд хүн амын өсөлт, нийгэм-эдийн 

засгийн, улс төрийн, олон улсын худалдааны зэрэг дам хүчин зүйлс болон газар 

ашиглалтын хэлбэр, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг шууд хүчин зүйлс багтана. Орчин 

үед цөлжилтийн асуудал нь байгалийн хязгаарлагдмал нөөцийг зохисгүй ашиглахаас 

үүдэлтэй гэж хэлж болно.  

4.3.5. Ой, хээрийн түймэр  

Cүүлийн таван жилийн дотор ой хээрийн түймрийн 759 удаагийн тохиолдол 

бүртгэгдэж, экологид 496.9 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулжээ. Ойн түймрийг 

унтраахад 88.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Түүнчлэн 2001 оноос өдийг хүртэл 

590 мянган га талбай бүхий ой мод түймрээс болж сүйдсэн байх юм. Монгол орны ой 

хээрийн түймрийн зургийг хавсралтын 96-р зурагт үзүүлэв. 

Дэлхийн банкнаас гаргасан судалгаагаар дэлхийн ой модны нөөцийн тал хувь 

нь сүүлийн 30 жилд устан үгүй болсон гэсэн судалгаа бий. Манай орны нийт нутгийн 
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6.7 хувийг ой эзэлдэг. 1970 оноос хойш 125 мянган га газрын заган ой бүрэн устаж, 

370 мянган га газрын байгалийн нөхөн сэргээх чадваргүй болжээ. Ойн 

нөөцийн хомсдлын гол шалтгаан нь хууль бус мод бэлтгэх, хортон шавьж, ойн түймэр 

юм. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар холбогдох шатны 

байгууллагуудаас анхааруулга, сэрэмжлүүлэг явуулдаг ч нийт түймрийн 99 хувь нь 

хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болдог гэнэ. 2000 оноос ойд анхаарал тавихаа 

сэргээж олон төрлийн ажил, төсөл хөтөлбөрүүд манайд үүд хаалгаа нээж эхэлсэн. 

Түймэрт өртсөн талбай ихэнхдээ нөхөн сэргээх боломжгүй болдог. Учир нь ойн 

түймэр их хэмжээгээр гарах нь Монгол орны аль ч бүс нутагт цөлжилт болж ургамал 

ногоо үндсээрээ устаж, элсний нүүх хөдөлгөөн хурдтай идэвхжих шалтгаан болдог аж. 

Монголын нийт нутгаар 45 хэм хүртэл халсан. Үүнээс болж нийт нутгаар хэт 

хуурайшилт улам ихээр явагдах болжээ.  

Ой модны экологийн ач холбогдол нь ус цуглуулах, усыг жигд хуваарилах, 

тунадасыг нэмэх зэргээр усны горимыг зохицуулдаг юм байна. Ойн түймрийн 

улмаас учирсан хохирлын 496.9 тэрбум төгрөгөөр өнөөгийн ханшаар 20 мянга гаруй 

айлд хоѐр өрөө байр барих боломжтой байж. Хэдий байгалийн гамшиг хэлж биш 

хийсч ирдэг ч ойн түймэр гарч буй ихэнх тохиолдол нь хүмүүс бид ой модонд явж 

байхдаа татсан тамхиныхаа цогийг бүрэн унтраагаагүйгээс, амралт зугаалгаар яваад 

асаасан түүдэг галаа сайн манаагүй гэх мэт хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагаанаас 

болж ойн түймэр гарч байна.  
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Аймгийн нэр 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Баруун бүс 48 11 57 2 8 18 7 5 2 8 12 7 12 45 5 12 

 Баян-Өлгий 1         3   1   2 1     2   2 

 Говь-Алтай                                 

 Завхан 39 2 49   2 7 2 1   5 6   7 7 2 4 

 Увс 7 6 8 2 6 8 5 3 2 1 3 7 5 34 2 3 

 Ховд                           2 1 3 

 Хангайн бүс 58 44 158 19 39 50 42 36 22 31 65 10 17 54 15 42 

 Архангай 6 9 49   15 3   4 1 5 8   1 5 5 6 

 Баянхонгор   1       1   1             2   

 Булган 20 14 31 9 19 21 15 20 12 10 22 6 11 33 6 29 

 Өвөрхангай 2 3 5 3 2 8       1 1     3 1   

 Хөвсгөл 30 12 71 7 3 17 26 11 9 15 34 2 3 13 1 7 

 Орхон   5 2       1         2 2       

 Төвийн бүс 54 38 51 17 22 60 67 40 30 36 17 10 26 88 29 73 

 Дорноговь                                 

 Дундговь                                 

 Өмнөговь                                 

 Сэлэнгэ 38 30 34   5 32 39 37 16 24 10 9 11 54 21 48 

 Төв 11 5 14 15 13 23 23 2 12 11 5   15 24 8 24 

 Дархан-Уул 5 3 3 2 4 5 5 1 2 1 2 1   6   1 

 Говьсүмбэр                           4     

 Зүүн бүс 74 33 22 5 13 41 11 6 0 12 11 6 5 144 89 75 

 Дорнод 29 17 4 2 6 24 5 4   2 4 1 1 71 42 33 

 Сүхбаатар                           43 35 29 

 Хэнтий 32 12 16 3 7 17 6 2   10 7 5 4 30 12 13 

 УБ хот 30 4 35 4 8 47 21 4 0 4   1 2 23 3 18 

 УБ хот 30 4 35 4 8 47 21 4 0 4   1 2 23 3 18 

Улсын дүнгээр 264 130 323 47 90 216 148 91 54 91 105 34 62 354 141 220 
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4.3.6. Газар хөдлөлт 

Монгол орны газар хөдлөлтийн төлөв байдал буюу ерөнхий сейсмшилээс 

харахад газар хөдлөлтийн төвийн тархалт нь голчлон Монгол Алтайн нуруу, Говь-

Алтайн нуруу, Булнай, Могод, Үүрэг нуур, Бүсийн гол зэрэг газархөдлөлтийн голомтот 

бүс нутгуудаар болж байгаа н ажиглагдаж байна. Энэ нь эдгээр бүс нутгуудад урьд 

өмнө нь болж байсан хүчтэй газар хөдлөлтүүдтэй холбоотой.  

Газар хөдлөлтийн тоо (ML>3.5) болон жилийн хамаарлын графикаас харахад 

зарим онуудад газар хөдлөлтийн тоо өссөн нь ажиглагдаж байна. Энэ нь тухайн жилд 

идэвхжил өндөр байсан бүс нутгуудтай хамааралтай байна. Монгол орны газар 

хөдлөлтий зураг, газар хөдлөлтийн (ML>3.5) төвийн тархалтын зургийг 

хавсралтын 101,105-р зурагт үзүүлэв. 

График 2. 1964 – 2015 онд болсон газар хөдлөлтийн (ML>3.5) тоо, жил бүрээр 

 

Газар хөдлөлтийн эрсдэлтэй бүсийн зурагт тухайн нутагт үүсч болох, бас 

өгөгдсөн цаг хугацааны зааг дотор хэт ихсэх магадлалтай хамгийн их чичирхийллийн 

улмаас учирч болох газар хөдлөлтийн аюулыг тоймлон харуулдаг. 

Газар чичирхийллийн ерөнхий мужлалтыг үйлдэхдээ тухайн улс орны нутаг 

дэвсгэр дээрх газар чичирхийллийн горим, орчин үеийн геодинамикийн төлөвийг 

тодорхойлогч бүс нутгийн ба дэлхийн хэмжээний чичирхийлэл үүсгэгч бүтцүүдийн 

судалгаанд тулгуурладаг. Арга зүйн хувьд энэ зургийг зохиохдоо нутаг орны газар 

чичирхийлэл-тектоникийн хөгжлийн онцлогийг илэрхийлэгч геологи-геофизикийн 

мэдээнүүдийг ашигласнаас гадна газар хөдлөлийн голомт байх магадлалтай ГХГБМ 

бүсүүдийг ялгахдаа түүхэн бүтэц, тектонофизикийн болон эртний газар 

чичирхийллийн хандлагыг харгалзсан болно. ГХГБМ бүсүүдийг тогтоохдоо ирээдүйд 

янз бүрийн мангнитуудтай (М), тодорхой давтамжтайгаар газар хөдөлж болзошгүй 

голомт газруудын байрлалыг бодит байдалд хамгийн дөхүү тусгаж үзүүлэхийг зорьсон 

юм.  



150 
 

Газар чичирхийллийн ерөнхий мужлалтын зургийн гол зорилго нь тухайн нутаг 

дээрх цэг бүрийн газар чичирхийллийн аюулын бодит түвшнийг баллаар илэрхийлэн 

тусгах явдал юм. Байгаль нуурын бүх сав нутаг газар чичирхийллийн аюулын 7-9 

баллын адил түвшний шугамуудаар битүү хүрээлэгдсэн байна. Монгол улсын нутагт 

Хөвсгөл нуураас урагшаа Булнай, Цэцэрлэгийн хагарлуудын мужийг дагаж 10 баллын 

(зураг дээр >9 балл) газар хөдлөлтийн бүс бараг өргөргийн дагуу байрлалтай орших 

бөгөөд тухайн нутагт 1905 оны Булнай, Цэцэрлэгийн газар хөдлөлтийн голомтууд бий. 

Тэрхүү газар чичирхийллийн үйл явц дэлхийд багажийн хэмжилттэй болсноос хойшхи 

үеийн эх газар дээрх хамгийн хүчтэй (М=8.5 идэвхижил 11-12 балл) газар хөдлөлт 

болсон юм. Хөвсгөл нуур болон түүний эргэн тойрны нутаг газар хөдлөлтийн 9 

баллын шугамд хамаарагдана. 

Улаанбаатар хот газар чичирхийллийн 8 баллын бүсэд орших бөгөөд уг бүсийг 

хоѐр талаас нь хүрээлсэн 7 баллын адил түвшний шугам зүүн хойшоо чиглэж Чита 

хот хүртэл үргэлжилнэ. Газар зүйн байршлын онцлогоос шалтгаалан, эвдрэл сүйрэл 

ихээр авчирдаг далайн шуурга, далайн усны түвшин нэмэгдэх зэрэг гамшиг 

тохиодоггүй боловч нутгийн баруун, төв хэсэг нь газар хөдлөлтийн дундаас өндөр 

эрсдэлтэй бүс нутагт багтдаг байна. Монгол оронд 1900 оноос хойш томоохон газар 

хөдлөлт (газрын гадарга дээрх магнитуд 8-аас их) дөрвөн удаа тохиосон бол дунд 

зэргийн (5.3-7.5 магнитудын) газар хөдлөлт олон удаа тохиолдож байжээ. Газар 

хөдлөлтийн түүхэн тоо баримтаас харвал баруунаас өмнөд зүгт сунаж байрлах уул 

нуруудыг даган, ОХУ-тай хиллэх хойд хэсгээр газар хөдлөлтийн идэвхжил өндөр 

байдаг. 

4.3.7. Монгол орны цэвдгийн тархалт 

Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулсад цэвдэг нь төвлөрсөн байхаас гадна 

Монгол орны хойд бүс нутагт илүү тархалттай. Өөрөөр хэлбэл Монгол орны газар 

нутагт тархсан цэвдэг нь өндрийн болон өргөрөгийн зүй тогтолоор өөрчлөгддөг 

онцлогтойгоос гадна тасалданги, алаг цоог тархалттай байдаг нь бичил уур 

амьсгалын онцлогтой холбоотойгоор өөрчлөгддөг уулархаг хуурай гандуу бүс нутгийн 

цэвдэг болно. Дэлхийн 48 улс орны газар нутагт ямар нэгэн хэмжээгээр цэвдэг орших 

бөгөөд нийт цэвдэгт бүс нутгийн 95 орчим хувь нь 5 улсын газар нутагт ноогддог.  

ЗХУ-БНМАУ-ын Геологийн хамтарсан экспедицийн Геокриологийн отрядын 

1968-1971 оны хооронд хийсэн геокриологийн зураг юм. Энэ геокриологийн зурагт 
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үзүүлсэнээр Монгол орны нийт газар нутгийн 63%-д тасалданги болон алаг цоог 

хэлбэрийн цэвдэгтэй гэж тодорхойлогдсон. 1971 оноос хойш зохиосон бүх зургууд нь 

уламжлалт аргаар буюу цэвдгийн температурын зүй тогтолыг ландшафт, 

геоморфологийн онцлогтой холбон зураглаж Монгол орны цэвдгийн тархалтыг 

үргэлжилсэн, тасалданги, алаг цоог, ховор алаг цоог, тохиолдлын, өнжмөл, улирлын 

хөлдөлтийн бүс гэж ангилсан байдаг. Ингэж хуваахдаа үргэлжилсэн тархалттай 

бүслүүрт >80%, тасалданги тархалттай бүслүүрт 40-80%, алаг цоог тархалттай 

бүслүүрт 5-40%, ховор алаг цоог тархалттай бүслүүрт 1-5%, тохиолдлын тархалттай 

бүслүүрт <1% цэвдгийн тархалттай гэж ангилжээ.  

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны захиалгаар 2016 онд 

цэвдгийн тархалтын зургийг зохиосон.Монгол орны цэвдгийн тархалтын зургийг 

1971 он, 2015 оноор хавсралтын 9,14-р зурагт үзүүлэв. 

Монгол орны газар нутгийг дотор нь үргэлжилсэн, тасалданги, алаг цоог, 

тохиолдлын, улирлын хөлдөлтийн бүс гэж ангилсан. Энэ шинэчилсэн зурагт цэвдэг нь 

тасалданги, алаг цоог хэлбэртэйгээр Монгол орны нийт газар нутгийн 29.3%-д тархаж 

буйг тодорхойлсон. Үргэлжилсэн тархалттай бүслүүрт улирлын гэсэлтийн гүн дэх 

жилийн дундаж температур буюу цэвдгийн дээд хилийн жилийн дундаж температур 

нь -2°С-ээс бага, тасалданги тархалттай бүслүүрт энэ температур нь -2°С ба -1°С 

хооронд, алаг цоог тархалттай бүслүүрт -1°С ба 0°С хооронд, тохиолдлын тархалттай 

бүслүүрт 0°С ба +1°С хооронд тус тус байдаг бол улирлын хөлдөлтийн бүсэд 

улирлын хөлдөлтийн гүн дэх жилийн дундаж температур нь +1°С-ээс дээш гэж 

ангилсан.  

Монгол орны цэвдэг нь Дорнод Сибирийн цэвдэгт бүс нутгийн өмнөд захад оршдог 

бөгөөд тэг градуст ойрхон хасах температуртай. Тэг градуст ойрхон хасах 

температуртай уулархаг хуурай гандуу бүс нутгийн цэвдэг нь дулаарахаас гадна 

гэсэж үгүй болдог онцлогтой. Монгол орны хойд бүс нутаг ба уулсын өндөрлөг хэсэгт 

үргэлжилсэн ба тасалданги тархалттай цэвдэгтэй бол Алтай, Хангай, Хөвсгөл, 

Хэнтийн уулсын бэл хормой, хөндий, хотост алаг цоог, тохиолдлын тархалттай 

байдаг. 

Монгол орны цэвдгийн тархалт бүс нутгаар өөр хоорондоо ялгаатай байдаг 

онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл Алтай, Хангайн уулсад далайн төвшинөөс дээших 

өндөршилт нь цэвдгийн тархалтын зүй тогтолд илүү давамгаалах хүчин зүйл болдог 



152 
 

бол Хэнтий, Хөвсгөлийн уулсын системд ургамлын бүрхэвч давамгаалах хүчин зүйл 

болдог.  

Хангай, Хөвсгөлийн уулсын өндөрлөг хэсэг болон өргөгдсөн өргөн уудам 

хөндий, хотгоруудад цэвдэг нь үргэлжилсэн тархалттай бол Монгол-Алтай, Говь-

Алтайн нурууны зөвхөн өндөрлөг хэсэгт, Хэнтийн нурууны оройн таг хэсэгт цэвдэг 

үргэлжисэн тархалттай. Тэгвэл үргэлжилсэн тархалттай хэсгийг хормойлж 

тасалданги, алаг цоог, тохиолдлын тархалттай бүслүүрүүд оршино. Хангайн нурууны 

цэвдэгт мужид цэвдгийн эзлэх хувь хэмжээ хамгийн их бол Хянганы нуруу, Халх-

Нөмрөгийн голд зөвхөн цэвдгийн тохиолдлын тархалттай. 

 

 

График 3. Уулархаг бүс нутгуудын цэвдгийн талбай, нийт цэвдэгт бүсэд эзлэх 

хэмжээ. 

Монгол улсын засаг захиргааны нэгжээр цэвдгийн тархалтыг авч үзвэл Хөвсгөл, 

Завхан, Архангай зэрэг аймгийн нутаг дэвсгэрт цэвдгийн тархах хувь хэмжээ илүү их 

бол Дорноговь, Өмнөговь, Дундговь, Говьсүмбэр, Сүхбаатар гэсэн говь, хээрийн 

бүсэд орших 5 аймгийн газар нутагт огт цэвдэггүй болно. Гэвч эдгээр аймгуудын газар 

нутаг улирлын хөлдөлттэй бүсэд оршино. 

Хүснэгт 8. Цэвдэг бүслүүрийн талбай, эзлэх хувь (аймгаар). 
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Засаг, 

захиргааны 

нэгж 

Аймгийн нутаг 

дэвсгэр, км2 

Цэвдэгт 

бүслүүрийн 

талбай, км2 

Аймгийн нутагт 

эзлэх цэвдэгт 

бүслүүрийн хувь, % 

Цэвдэгт бүслүүрийн 

нутагт эзлэх талбайн 

хэмжээ, % 

Хөвсгөл 100661.2 95839 95.2 20.7 

Завхан 83315.0 52888 63.5 11.4 

Архангай 55285.6 39957 72.3 8.6 

Хэнтий 80891.5 39565 48.9 8.6 

Баян-Өлгий 47121.2 38405 81.5 8.3 

Булган 48722.0 30339 62.3 6.6 

Сэлэнгэ 41258.9 30319 73.5 6.6 

Төв 75227.4 26861 35.7 5.8 

Баянхонгор 116114.2 26429 22.8 5.7 

Дорнод 125266.2 19569 15.6 4.2 

Увс 70891.3 18177 25.6 3.9 

Ховд 77811.0 16360 21.0 3.5 

Говь-Алтай 143341.4 13447 9.4 2.9 

Өвөрхангай 62937.9 8908 14.2 1.9 

Улаанбаатар 3960.7 3178 80.2 0.7 

Дархан-Уул 3188.9 1351 42.4 0.3 

Орхон 841.6 579 68.8 0.1 

Дорноговь 109754.5 - - - 

Дундговь 74678.6 - - - 

Говьсүмбэр 5546.9 - - - 

Өмнөговь 165185.6 - - - 

Сүхбаатар 83164.8 - - - 
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ТАВ. Бодлогын хувилбарууд 
5.1. Бүсчилсэн хөгжлийн /2030 он хүртэлх/ бодлогын баримт бичигт харгалзах 

боломжтой бодлогын хувилбарууд 

Эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийн төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд 

Тогвортой хөгжлийн 2030 он хүртэлх үзэл баримтлалд тодорхойлсон байгаль орчны 

зорилго, зорилтыг нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн стратегтэй холбон үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байгаа юм.  

 Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөц, баялгийг хүрээлэн буй орчинд хал 

багатай ашиглах нь өөрөө орон зайн менежментийн асуудал учир тэдгээрийн 

хэрэгжилтийг бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтаар хэрхэн зүй зохистой 

дэмжих арга замыг тогтоох хэрэгтэй байна. Тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс 

байгаль орчныг хамгаалах, нөөцийн ашиглалтын орон зайн зөв зохистой 

менежментийг бүрдүүлэхийн тулд нэг талаас бүс нутаг бүрийн хөгжлийг дэмжих, 

байгалийн баялгийн нөөц чадахийн хэмжээ, экологийн даацыг тогтоох, нөгөө талаас 

бүс нутгийн хөгжлийг байгаль орчинд хал багатай төлөвлөж, зохицуулах хоѐр 

чиглэлийн асуудлыг уялдаатай шийдвэрлэх зорилт тавигдаж байна. Энэ хоѐр 

асуудлыг хослуулан шийдэж дундаас нь улс орны эдийн засгийн өсөлт хуримтлалыг 

нэмэгдүүлэх бодлогын хувилбарыг олж тогтоох нь байгаль орчны үечилсэн 

төлөвлөлт зохицуулалтын гол функц (үүрэг) гэж ойлгож байна.  

Тогтвортой хөгжлийн 2030 он хүртэлх үзэл баримтлалд дэвшүүлсэн байгаль орчны 

хүрээнд тавьсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх бүсчилсэн бодлогын гол арга зам, 

хувилбаруудыг дараах маягаар төсөөлөн бодлогын баримт бичигт тусгуулах 

саналтай байна. Үүнд:  

Арга зам:   

1. Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих байгалийн нөөцийн чадавхи, экологийн даацийг 

хангах: үндэсний болон бүс нутаг бүрийн хэмжээнд байгалийн баялгийн 

нөөцийн бүртгэл тооцооны системийг бүрдүүлэх (баялгийн экологи-эдийн 

засгийн болон хомсдлын өртгийн үнэлгээг экологи –эдийн засаг, экологи 

ландшафтын дүнд масштабын бүсээр тооцоолох) 

- Эрдэс баялаг ашигласны ашгийн 30-аас доошгүй хувийг тухайн бүс нутгийн 

хөгжлийн зорилгод зарцуулдаг эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох 
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- Байгаль хамгаалах одоогийн санг бүс нутгийн хөгжлийн санд нэгтгэх юмуу 

“экологийн сан” байгуулж байгаль хамгаалах баг, сум, аймаг хамтын үйл 

ажиллагаанд зарцуулах зохих нөхцөл бүрдсэн үед экологийн татварт нөхөн 

төлбөрийн орлогыг дээрх санд төвлөрүүлэх 

- Бүс нутаг бүрийн байгаль, түүх, соѐлын чадавхид түшэглэсэн экосистемийн 

үйлчилгээний төрлийг өргөжүүлж 

- Байгалийн нөөцөд түшиглэсэн үйлдвэрлэл үйлчилгээг кластерийн системээр 

зохион байгуулж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө байгуулалт, бизнесийн орчинг 

дэмжиж, тэдгээрийн бүс нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр, санаачлагыг 

өндөржүүлэх; 

- Бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт, бүртгэлийн мэдээллийн санд байгаль цаг 

уурын төлөв байдлын өөрчлөлт, нөөц баялгийн өсөлт, хомсдол, орчны чанарын 

үзүүлэлтэд гурван жил тутам мониторинг хийж тусган хэрэгжүүлэх. 

2. Бүс нутгийн хөгжлийг байгаль орчинд халгүй байхаар төлөвлөн, хэрэгжилтийг 

уян хатан зохицуулах 

- Бүс нутгууд (аймаг, бүс, хот)-ын хөгжлийн төлөвлөлтийн үе шат бүрд 

Тогтвортой хөгжлийн 2030 он хүртэлх үзэл баримтлалыг тодорхойлсон байгаль 

орчны шалгуур үзүүлэлтийг тусгаж, хэрэгжилтийн мониторинг хийж, үнэлэлт 

дүгнэлт гаргах; 

- Бүс нутгуудад хэрэгжүүлэх урт хугацааны хөгжлийн томоохон төслийн ТЭЗҮ-

ийн шатанд байгаль орчны стратегийн болон хуримтлалын үнэлгээ хийж, үр 

дүнг үндэслэн шийдэл гаргах; 

- Оршин суугч иргэд, ИТХ-ын саналаар эдийн засгийн бүсүүдийн хөгжилд 

“Экологийн бүс нутгийн үнэлгээ” хийж, байгаль орчны хамгаалалт, нөөц 

баялгийн ашиглалтын талаар цаг тухайд нь уян хатан зохицуулалт хийж байх; 

- Ашигт малтмалын ашиглалтын лиценз олгож байгаа “лиценз олгох-ашиглах-

байгаль орчны үнэлгээ, нөхөн сэргэх ажлын дарааллыг” гэсэн одоогийн арга 

схемийг эсрэгээр нь өөрчлөх тогтолцоонд шилжих;  

- Ногоон хөгжлийн жишиг “Бүс нутаг”, “Ногоон хөгжлийн тэнхим”, “Экологийн 

шинжлэх ухаан судлал, аялал жуулчлалын паркууд”-ыг бий болгох; 
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5.2. Бодлогын хувилбарууд 

“Тогтвортой хөгжил – 2030” үзэл баримтлалын байгаль орчны зорилго, 

зорилтуудыг хэрэгжүүлэх бүсчилсэн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын 

хувилбарыг дор дурдсан 3 үндсэн хувилбарын хүрээнд авч үзэж байна. Үүнд:  

“А” хувилбар: - Байгаль орчин-бүс нутгийн хөгжлийн асуудлыг “байгаль орчны 

салбар, дэд салбар (ус, ой, ашигт малтмал г.м-ээр)-аар, аймаг, нийслэл, сум, 

багийн хүрээнд” авч үзэж буй одоогийн салбар-орон нутгийн удирдлага 

зохицуулалтыг хэвээр хадгалах 

“Б” хувилбар: - Эдийн засгийн бүсчлэл (экологи-ландшафтын бүсчлэлийг 

харгалзан)-ийн хүрээнд байгаль орчин-бүс нутгийн хөгжлийн хамтын 

менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх,  

“В” хувилбар: - Байгаль орчны хамгаалал, нөөц баялгийн ашиглалтыг бүсчлэн 

зохицуулах удирдлагын ерөнхий чиг үүргийн тогтолцоог бүрдүүлэх,  

Энэ гурван хувилбарын эхний хоѐрыг нь байгаль орчин ба бүс нутаг-салбарын 

хосолмол асуудал гэсэн утгаар нь, гуравдахийг нь байгаль орчны асуудал зах 

зээлийн нөхцөлд төрийн зохицуулалтын гол чиг үүрэг гэсэн агуулгаар нь авч 

үзэж байгаа юм. 

Дээрх гурван хувилбарын давуу ба сул талыг харьцуулсан SWOT шинжилгээг 

хийж байна.  

5.3. SWOT, PESTELI шинжилгээ 

5.2.1 SWOT шинжилгээ 

 Давуу тал Сул тал 

А  Аймаг, сум, баг, салбар (ААН)-ын 
хүрээнд олон жилээр хэвшиж тогтсон 
байгаль орчны удирдлагын одоогийн 
босоо тогтолцоог илүү зардал, 
чирэгдэлгүй цаашид үргэлжлүүлэх 
боломжтой, олон нийтэд ойлгомжтой 

 Байгаль ашигласан (ашигт малтмал)-
ы татварын орлогыг орон нутгийн 
мэдэлд үлдээж, байгаль хамгаалахад 
ашиглах боломжтой 

 Байгаль хамгаалах, нөөц ашиглуулах 
зөвшөөрөл олгох чиг үүргээр 
одоогийн засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгжүүд (баг, сум)-ын 
хуваарийг цаашид хадгалах (сул тал 
ч байж болно) 

 Баг, сум, аймаг дамнасан байгаль 
орчны нийтлэг асуудлыг 
шийдвэрлэх ажил улам удааширна. 

 Байгаль орчныг хамгаалах хамтын 
менежментийг бүрдүүлж 
ажиллуулахад иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын оролцоог хангах, 
эдийн засаг, санхүү эрхзүйн 
механизмыг бүрэн ашиглах боломж 
хязгаарлагдмал хэвээр байх 

 Байгаль орчны асуудлыг ААН-ын 
сонирхол, нийгмийн хөгжлийн эрэлт 
(хүн амын ажил эрхлэлт, шилжилх 
хөдөлгөөн гэх мэт )-тэй нийцүүлж 
орон зайд оновчтой зохион 
байгуулах асудалд төвөгтэй болж, 
хамгаалах хүч чадавхи хомсдох 
магадлалтай 



157 
 

Б  Байгаль орчныг хамгаалах, нөөц 
баялгийг зохистой ашиглах хамтын 
менежмент (бүсчилсэн)-ийг 
бүрдүүлэх орон зайн төлөвлөлтийн 
бүтэц, зохион байгуулалт сайжрах 

 Байгаль орчны даац, чадавхийг 
аймаг, бүс нутгийн хөгжлийн эрэлт, 
хэрэгцээтэй уялдуулсан тогтвортой 
(цаашид “ногоон”) хөгжлийн загвар 
бүс нутаг, хөгжлийн тэнхлэгүүд бий 
болгох үндэс суурь тавигдах 

 Экологи-эдийн засаг, экологи-
ландшафтын бүсчилэлийн үндсэн 
дээр байгаль орчныг экосистемээр нь 
хамгаалж, зохистой ашиглах, энэ 
үндсэн дээр байгалийн даац, 
чадавхийг ирээдүй үеийн хэрэгцээнд 
нийцүүлэн тооцоотой ашиглах 
бүртгэл, тооцоо хяналтын систем 
бүрдэх,  

 Байгаль орчны асуудлыг нийгмийн 
хөгжилтэй холбон бүсчлэн 
зохицуулах төрийн удирдлагын эрх 
хэмжээг бүх шатанд хэрэгжүүлэх 
эрх зүй, эдийн засгийн арга 
механизм шаардагдах 

 Эдийн засгийн бүх шатны 
бүсчлэлтэй уялдуулан байгаль 
орчны хамтын менежментийн 
институцийг бүрдүүлэх (толгойлогч 
байгууллага, мэргэжилтэн, техник 
хэрэгсэл гэх мэт) төсөв санхүүгийн 
боломжийг дайчлах, нөөц 
бүрдүүлэх 

 Байгаль орчныг хамгаалж буй 
удирдлага зохион байгуулалтын 
одоогийн тогтолцоотой 
зохицолдохгүй байх, иргэдэд 
ойлгомжгүй байх 
 

В  Тогтвортой хөгжлийн бүсчилсэн 
зохицуулалтын хүрээнд байгаль 
орчны асуудал (эрдэс баялгийн 
менежмент ороод)-ыг бүхэлд нь 
зохицуулдаг төрийн нэгдмэл функц 
бий болох 

 Аймаг, салбар, аж ахуйн компани 
(мэргэжлийн холбоод) байгаль орчны 
асуудлаа бие даан төлөвлөх, 
санхүүжүүлэх, үр дүнг хариуцах 
тогтолцоонд шилжих 

 Төрийн нэгдсэн зохицуулалтаар 
үндэсний нийтлэг ашгийг хангасан 
тогтвортой хөгжлийн томоохон 
шийдвэрүүд (БО-ны стратегийн 
үнэлгээ хийлгэж ашиглах, хүн амын 
нүүдэл, шилжих хөдөлгөөнийг 
зохицуулах, ихээхэн хор хөнөөлтэй 
нөөц ашиглалтыг зогсоох мөн улс, 
бүс хоорондын экосистемийн бусад 
асуудал) 

 Байгаль орчны одоогийн 
удирдлагыг эхлээд ерөнхий үүргийн 
яамнаас, цаашид тогтвортой 
хөгжлийн хороонд шилжүүлэх 
өөрчлөлт улс төрийн хүчнүүдийн 
үзэл бодол, шийдвэртэй нийцэхгүй 
удаашрах, цаг алдах 

 Байгаль орчин бүс нутгийн 
хөгжлийн нэгдсэн зохицуулалтын 
шийдвэрүүд салбар яам, 
аймгуудын эрх ашигтай зөрчилдөх 

 Энэ хувилбар засаг захираа-нутаг 
дэвсгэрийн одоогийн хуваарь, орон 
нутгийн удирдлагын хүрээнд 
хэрэгжихгүй байх магадлал ихсэх 

 

Энэхүү шинжилгээг хийхдээ SWOT анализ хийдэг ерөнхий аргыг ашиглан давуу 

ба сул талын талаар дор дурдсан асуудлыг тавьж холбогдох мэргэжлийн 

хүмүүстэй ярилцах, санал солилцох замаар хариулт өгч, дүгнэлт гаргах 

оролдлого хийсэн болно. Үүнд: 

1. Давуу талын асуудал: 

- бодлогын давуу талууд юу байж болох вэ? 
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- бидэнд ийм бодлого явуулах ямар боломж, шаардлага байна вэ? 

- бусад (бүс нутаг, салбарын) бодлого, нийгмийн үзэл бодолтой хэрхэн 

уялдаж болох вэ? 

2. Сул талын асуудал: 

- бодлогын хувилбарууд юуг сайжруулж, эсвэл шийдэж чадахгүй байх вэ? 

- энэ хувилбар юуг шийдэхэд тааруухан нөлөөлөх вэ, эсвэл ямар 

бэрхшээлтэй тулгарах вэ? 

- энэ бодлогын хувилбарыг хэрэгжүүлснээр байгаль орчноо юунаас (хэнээс) 

хамгаалж чадах вэ (эсвэл хамгаалах хэрэгтэй вэ)? 

Энэхүү ерөнхий арга барилаар хийсэн SWOT шинжилгээг үндэслэн, давуу ба сул 

талын асуултуудыг хооронд нь харьцуулан жиших замаар цаашид “Эдийн засгийн 

бүсчилсэн хөгжил, төвлөрлийг сааруулах” бодлогын байгаль орчны зорилтын хүрээнд 

“Б” ба “В” хувилбарыг хослуулан уян хатан хэрэгжүүлэх санал болгож байна.  

5.2.2. Pestel анализ  

№ Нөлөөлөх хүчин зүйл Эерэг нөлөөлөл Сөрөг нөлөөлөл 

1 Хууль эрх зүй  -Байгаль орчны хуулийг бүсчилсэн 
хөгжлийн бодлоготой уялдуулах 
-Байгалийн нөөцийг ашиглах одоогийн 
эрх зүйн орчны хандлагыг сайжруулах  
-Тогтвортой хөгжлийн бодлогоос 
ногоон хөгжлийн бодлогод дэс 
дараатай, үе шаттай шилжих боломж 
бүрдэх  

Байгаль орчны одоогийн 
хууль, тогтоомж нь бүсчилсэн 
хөгжлийн зохицуулалттай 
зөрчилдөх 
Бүсчилсэн хөгжлийн 
зохицуулалтын хүрээнд 
байгаль орчин, нийгмийн 
хөгжлийн уялдааг хангах эрх 
зүйн шинэ механизм шаардах  

2 Эдийн засгийн 
байдал 

-Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээхэд санхүү, хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ нэмэгдэх 
-Эмзэг тогтоцтой экосистемийн 
тогтвортой ашиглалт болон нөхөн 
сэргээлтийг зардлыг хамтад нь 
шийдвэрлэх боломж бүрдэх  

Байгаль орчны нэгдсэн ба 
хамтын менежментийн 
тогтолцоог бүрдүүлэн 
ажиллуулахад хөрөнгө 
санхүүгийн нэмэлт дэмжлэг 
урамшуулал шаардана 
Экологийн татвар, даатгал, 
аудитхяналтын шинэ орчин 
бүрдүүлэхийг шаардах 

3 Байгаль орчин - Байгаль орчныг хамгаалах, 
байгалийн нөөц, ашиглалтын орон 
зайн зөв зохистой менежментийг 
бүрдүүлэх, экологи-ландшафтийн 
чадавхид нийцүүлэн бүс нутаг бүрийн 
хөгжлийг дэмжих 
-Байгалийн нөөцийн бүс нутгийн 
онцлогт шаардлагад тохирсон 
ашиглалт хэрэгжиж, хамтын 
менежментийн тогтолцоо бүрдэх 
Эрдэс баялагийн нөөцийг ашиглахдаа  

Эдийн засгийн бүсчилсэн 
хөгжлийн зохицуулалт, засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
өнөөгийн удирдлагын 
шийдвэрүүд зөрчилдөх, 
байгаль хамгаалах, байгалийн 
нөөцийг ашиглах асуудал 
удаашрах 
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байгаль орчны нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээг эхлэн гүйцэтгэж, дараа нь 
ашиглалтын лизенц олгох, 
ашиглалтын шалгуурыг өндөржүүлэх  

4 Нийгмийн байдал -Байгалийн нөөц баялагийг үр 
ашигтай, хэмнэлттэй ашиглах  
-Байгаль орчны нөхцөл сайжирсанаар 
экосистемийн үйлчилгээг бүх нийтээр 
хүртэх 
-Байгальд ээлтэй зөв дадал, хандлага 
тогтох 

-Бүс нутгийн хөгжлийг байгаль 
орчинд халгүй байдлаар 
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд игэдийн мэдлэг, 
чадвар дутагдах, санаачилга 
оролцоо буурах 
-Бүс нутгийн байгалийн 
нөөцийг ашигласны үр 
өгөөжийг хү амын ахуй 
амьдарлыг дээшлүүлэхэд 
тэнцвэртэй шударга 
хуваарьалахад бэрхшээл бий 
болох 

5 Гадаад  -Улс, үндэстнүүд байгалийн нөөцийг 
ашиглахдаа харилцан ашигтай, 
хамтран ажиллах нөхцөл бүрдэх 
-Хөрш орнуудын болон бүс нутгийн 
хэмжээнд байгаль хамгаалах нэгдсэн 
менежмент бүрдүүлэх  

Хөрш болон бүс нутгийн 
орнуудтай хамтран 
хэрэгжүүлэх төсөл 
хөтөлбөрүүдийн үйл явц 
удаашрах 

6 Салбарын  -Үндэсний болон бүс нутгийн салбар 
хоорондын хамтын менежментийн 
тогтолцоог байгаль орчны стартегийн 
үнэлгээ болон экологийн бүсчлэлээр 
ашиглан хамгаалах 
-Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
салбар бүрийн оролцооны үр дүнд 
ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 

Тогтвортой хөгжлийн хүрээнд 
байгаль орчин, бүс нутаг, 
салбар хоорондын уялдааг 
цаг тухайд нь шуурхайн 
хангах явц удаашрах 

7 Газрын менемент  -Бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөлтийг 
газрын менежменттэй (зохион 
байгуулалт) уялдуулан зохицуулах 

 -Бүс нутгийн эдийн засгийн эрэлт, 
хэрэгцээнд зохицсон газрын 
менежментийн загвар хэрэгжүүлэх 

 -Газрын (ялангуяа ХАА-н газрын) даац 
чадавхид бүртгэл, тооцооны систем 
нэвтрүүлэх 

-Газрын менежментийг 
бүсчилсэн хөгжил ба хот 
байгуулалттай уялдуулах 
-Орон зайн төлөвлөлт зураг 
төслийн ажлын хэрэгжилт 
удаашрах 

8 Хүн амын нутагшил, 
хот байгуулалт  

-Хотын хүн амын өсөлт, эдийн засгийн 
үйл ажиллагаанаас шалгаалсан 
төвлөрөл саарч амьдрах орчны 
бохирдол буурах 
-Бүс нутгийн хөгжил тэнцвэржиж 
эдийн засгийн төвлөрөл болон хүн ам 
орон нутагт тархан суурьших, иргэд 
экологийн хувьд аюулгүй, эдийн 
засгийн хувьд бие даан хөгжих 
боломж бүрдэх 
-Байгаль орчны дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
орон нутгийн түвшинд хамтран 
ажиллах тогтолцоог бүрдүүлж 

 
-Байгаль орчны бүсчилсэн 
зохицуулалт удаашрснаас 
том хотуудын экологийн даац 
цаашид нэмэгдэх 
-Бүсчилсэн хөгжил - байгаль 
орчны менежментийн уялдааг 
хангах явц удааширч орон 
нутгийн байгаль хамгаалах 
чадавхи буурах 
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иргэдийн байгаль хамгаалах 
боловсролын хүртээмжийг тогтвортой 
хөгжлийн эрэл, хэрэгцээтэй уялдуулах 

 

 

5.3. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

 Монголын байгаль орчны бодлогын бичиг баримт хэрэгжилт бүсчилсэн 

хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн байдалтай уялдаж байгаа тайлбарыг нэгтгэж, 

бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын байгаль орчны хүрээнд тавьсан зорилтын 

хүрээнд хуулийн хооронд харьцуулан үнэлэх аргаар нэгдсэн дүгнэлт, санал, 

зөвлөмжийг эхлэлтийн тайланд орууллаа.Үүнд: 

1. Монголчууд байгаль орчны хайрлан хамгаалах түүхэн уламжлал ихтэй бөгөөд 

байгаль орчноо танин мэдэх түүнд тохируулсан ашиглалтыг улирлаар болон 

байгалийн бүсүүдээр хуваан нутаглаж ирсэн байгалийн шинжлэх ухааны арвин 

их мэдлэгтэй туршлагатай ард түмэн.  

2. Даян дэлхийн хөгжлийн хандлага, уур амьсгалын өөрчлөлт, монгол орны 

экологийн төлөв байдалд гарч буй өөрчлөлтийн нөлөөгөөр түүнд дасан 

зохицсон урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг 

боловсруулан бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, хууль, ногоон хөгжлийн 

үзэл баримтлал зэргийг боловсруулан гаргаж, түүний хэрэгжилт нь мэдлэг, 

мэдээллийн болон төлөвлөлт зохион байгуулалтын чиглэлтэй үйл 

ажиллагааны нааштай өөрчлөлтүүд удаан боловч гарч байна.  

3. Өнгөрсөн зууны сүүлийн хагаст манай улс байгалийн нөөцийг ашиглах талаар 

төрийн бодлого нэлээд эрчимжиж түүний үр шимийг хүртэхдээ нөөцийг нь 

дайчлан ашиглах арга хэлбэрийг сонгон ашиглаж ирсэн. Харин өнөөдөр 

байгаль-уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох, байгалийн даац 

багтаамжид нь тохируулж ашиглах шаардлага зүй ѐсоор тавигдаж байна. 

Байгаль орчны бодлогын баримт бичгийг Бүсчилсэн Хөгжлийн Үзэл 

баримтлалтай болон Хөгжлийн бодлогын хууль, тогтоомжтой харилцан 

уялдуулах нь хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлийн нөлөөллийг бууруулна. 

4. Байгаль орчны хууль тогтоожийг харьцуулан судласанаар дараах 2 дүгнэлтийг 

байдлаар гаргаж байна.Үүнд:  

а.Байгалийн нөөцийг ашиглан хамгаалах хамтын менежментийн 

зарчимыг хандлагыг сум, баг хоорондын хэмжээнд хэрэгжүүлэх; 
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б. Байгалийн нөөцийг ашиглан хамгаалалтыг бүсчилсэн хөгжилд 

тулгуурлан Улс хоорондын, бүс нутаг хоорондын, аймаг хоорондын нэгдсэн 

менежментийн зарчимын хандалагыг хэрэгжүүлэх 2 үндсэн саналыг дэвшүүлж 

байна.  

 

ЗУРГАА. ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БОЛОН ХОЛБОГДОХ 

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

6.1. Тайланг холбогдох яамны шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл болон холбогдох 

ажлын хэсгүүдээр хэлэлцүүлсэн дүгнэлт, санал 
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ДОЛОО. Ашигласан материалын жагсаалт 

А.ХУУЛЬ 

1. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль /1994 он/ 

2. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлэгээний тухай хууль /2012 он/ 

3. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль /2003 он/ 

4. Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль /2012 он/ 

5. Усны тухай хууль /2012 он/ 

6. Чөлөөт бүсийн тухай хууль /2015 он/ 

7. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /1994 он/ 

8. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /2006 

он/ 

9. Газрын тухай хууль /2002 он/ 

10. Ойн тухай хууль /2012 он/ 

11. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /1995 он/ 

12. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн 

сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль /2009 

он/ 

13. Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль /1993 он/ 

14. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль /2012 он/ 

Б.ХӨТӨЛБӨР 

1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр /2011 он/ 

2. Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газрын үндэсний хөтөлбөр /1998 он/ 

3. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /2010 он/ 

4. Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр /2005 он/ 

В.БОДЛОГО 

1. Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого /1997 он/ 

2. Ногоон хөгжлийн бодлого /2014 он/ 

Г. НОМ, НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ 

1. Аваадорж Д., Хөрс судлал // Аdmon, УБ, 2014. 

2. Ринчинбазар Р., Монголын бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн асуудлууд //  BCI 

ХХК, УБ, 2004. 

3. Даш-Ёндон Б., Монголын хөгжлийн философи // Соѐмбо принтинг ХХК, УБ, 

2017. 

4. Аваадорж Д., Бадрах С., Баасандорж Я., Бэлчээрийн хөрсний физик шинж 

чанар ба ургамлан нөмрөг, тэдгээрийн өөрчлөлт // УБ, 2006. 

5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн гарын авлага // Тэнгэрлэг үсэг ХХК, УБ,  

6. Даш Д., Монгол орны ландшафт-Экологийн асуудлууд //Мөнхийн үсэг  ХХК, УБ, 

2010. 
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7. Нацагдорж Л., Н.Мандах., Жамбалжав Н., Монгол орны байгаль орчин // I Боть 

Мөнхийн үсэг  ХХК, УБ, 2017. 

8. Аваадорж Д., Хөрс судлал // Аdmon, УБ, 2014. 

9. Аваадорж Д., Бадрах С., Баасандорж Я., Бэлчээрийн хөрсний физик шинж 

чанар ба ургамлан нөмрөг, тэдгээрийн өөрчлөлт // УБ, 2006. 

10. Адьяасүрэн Ц., Тогтвортой хөгжилд хүрэх замд // Урлах эрдэм, УБ, 1997. 

11. Баасандорж Я., Бадрах С., Хээрийн бүсийн бэлчээрийн экологийн зарим 

асуудал //Хөх судар принтинг, УБ, 2010. 

12. Даш Д., Монгол орны ландшафт-Экологийн асуудлууд //Мөнхийн үсэг  ХХК, УБ, 

2010. 

13. Даш-Ёндон Б., Монголын хөгжлийн философи // Соѐмбо принтинг ХХК, УБ, 

2017. 

14. Даян дэлхийн XXI зууны тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр //УБ, 1996 

15. Дугаржав Ч., Монгол орны шинэсэн ой //Бемби сан ХХК, УБ, 2006. 

16. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн гарын авлага // Тэнгэрлэг үсэг ХХК, УБ,  

17. Б.Удвал, Д.Цэндсүрэн Монгол орны ойн сангийн газар ашиглалт, Газрын 

харилцаа 2016 эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл 213-222 х УБ, 2016. 

18. I Бүлэг Л.Нацагдаорж, П.Гомболүүдэв 13-95х.  II Бүлэг Н.Мандах, А.Хауленбек, 

Д.Даш 97-190х. III Бүлэг Я.Жамбалжав, Я.Гансүх, А.Саруулзаяа, Н.Шархүү  191-

256х. 

19. Монгол орны байгаль орчин // I Боть Мөнхийн үсэг  ХХК, УБ, 2017.   

20. Монгол улс Байгаль орчин, Байгалийн Нөөцийн Менежментийн судалгааны 

тайлан- 2010 

21. Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал // Уур амьсгалын болон хүрээлэн 

буй орчны өөрчлөлтөнд дасан зохицох талаар”  

22. Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 2015-2016 он 

23. Өмнийн говийн бүсийн ус хангамжийн асуудал // Улаанбаатар 2009 он 

24. Тогтвортой хөгжил Дэлхийн баримт бичигүүд//УБ 2002. 

25. Ринчинбазар Р., Монголын бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн асуудлууд //  BCI 
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ХАВСРАЛТ 

Энэхүү тайланд дараах хавсралтуудыг багтаасан бөгөөд DVD-нд бичиж хавсаргав. 

Үүнд:  

1. Монгол орны байгаль, газарзүйн зураг, М 1:1 000 000 

2. Монгол орны байгалийн нөөцийн зураг, М 1:1 000 000 

3. Монгол орны экологийн доройтлын зураг, М 1:1 000 000 
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4. Хүснэгт, тоон мэдээлэл 

 


