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Дэлхийн ихэнх оронд экосистемийн үнэ цэнийг 
тооцох үйл явц нь байгаль орчны менежментийн 
чиглэлээр шийдвэр гаргахад чухал хэсэг болж 
ирсэн. Өргөн хүрээний хөгжлийн санаачлагад 
зориулан ашиглаж болох энэхүү аргачлал 
нь нэгэнт ашиглагдсаар ирсэн байна. Харин 
Монгол Улсад өнөөг хүртэл, энэхүү аргачлалыг 
ашиглаж байсангүй. 
Энэхүү шинэлэг ажлын эхлэлийг 2006 оны 
10-р сард Монгол Улсын Засгийн газар болон 
Хандивлагчдын дээд хэмжээний уулзалтын 
үеэр тавьсан юм. Монгол орны экосистем болон 
байгалийн нөөцийн үнэ цэнийн талаар яригдаж 
байсан уг уулзалтын үеэр Сангийн дэд сайд 
оролцогч нарт хандан Монгол орны байгалийн 
нөөцийг хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулах 
хөрөнгийн хэмжээг тогтооход чиглэгдсэн ямар 
нэг үнэ цэнийг тодорхойлох судалгаа хийгдэж 
байгаагүй талаар мэдэгдсэн юм.
НЕМО* 2 төслийн баг дээрх мэдэгдлийг байгаль 
орчны салбарт тулгарч буй бэрхшээл гэж хүлээн 
авсан. Хэдийгээр мэдээллийн олдоц болон 
чанар тааруу байсан хэдий ч байгалийн нөөцийн 
эдийн засгийн үнэ цэнийн талаар судалгааг 
хийх тухай шийдвэр нь энэхүү тайлангын үр 
дүнд зөв байсан нь тодорхой болсон билээ. 
Судалгааны обьектоор Монгол Улсын хамгийн 
чухал экосистемийн нэг болох Туул голын 
эхэн хэсгийг сонгосон ба учир нь энэхүү 
хэсэгт Улаанбаатар хотын усан хангамжийн 
гол эх үүсвэр болон гадаад, дотоодын аялал 
жуулчлалын төв байрладаг гэдэгтэй хэн ч 
маргахгүй .   
Туул голын эх хэсгийн экосистемийн тооцож 
үзэх үнэ цэнийг тодорхойлсон үр дүнг 
гаргахад өрхийн судалгаа, орон нутгийн 
засаг захиргаанаас өгсөн мэдээ, урьдчилсан 
судалгааны үр дүн, компьютерийн загварчлал 
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болон газар зүйн мэдээллийн маш сайн 
дүн шинжилгээг ашигласан болно. Нэгэнт 
судалгааны газар нь Улаанбаатар хотын дэргэд 
байрлаж, улмаар ус хэмээх хамгийн үнэ цэнтэй 
баялгийг нь сая гаруй хүн өдөр бүр хэрэглэн 
ашиглаж буйн хувьд судалгаанд үндэслэн гарсан 
үр дүн, зөвлөмжид Засгийн газар болон хотын 
удирдлага, төрийн бус байгууллагууд, эрдэмтэн 
судлаачид болон Улаанбаатар хотын оршин 
суугчид анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж үзэж 
байна.       
Судалгааны ажлын үр дүнг ажил хэрэг болгон 
хэрэгжүүлэхэд зориулж тус тайланг Монгол, 
Англи хэлнээр боловсруулан хэвлэж тараахаас 
гадна уг тайланд ашигласан анхан шатны 
мэдээ, мэдээллийг Дэлхийн банкны суурин 
төлөөлөгчийн газар (www.worldbank.org.
mn) болон НЕМО (www.worldbank.org/nemo) 
төслийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд 
хүргэж байна.
Бид энэхүү  судалгаа болон тайлангийн үр 
дүн Туул голын эхэн хэсгийн үнэ цэнийг 
хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах үйл 
ажиллагаанд илүү анхаарал хандуулж, шинэлэг 
арга аргачилал нэвтрүүлэхэд түлхэц болно 
гэдэгт найдаж байна.  

Эдэ Ижжиаз-Васкуэз, Тогтвортой хөгжлийн 
хэлтсийн ахлагч, Дэлхийн Банк, Бээжин

Аршад Саиед, Суурин төлөөлөгч, Дэлхийн банк, 
Улаанбаатар

  

* Недирланд, Монголын Итгэлцлийн Сан- 
Байгаль орчны шинэчэлэл төслийн хоёр дугаар 
үе шатыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, 
Дэлхийн банк хамтран хэрэгжүүлж байна. 
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FUT Босго түвшнээс бага урсац
MFALI Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
NEMO Нидерланд Монголын байгаль орчны шинэтгэлийн Итгэлийн Сан
NPV Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ
NTFP Ойн дагалт бүтээгдэхүүн
OSNAAG Орон сууц, нийтийн аж ахуйн газар
PES Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр
POT Босго түвшнээс давсан урсац
PV өнөөгийн үнэ цэнэ
SEU Хонин толгойд шилжүүлсэнээр (ямаа = 0.9 хонь, үхэр = 6 хонь, тэмээ = 5 хонь, адуу = 7 

хонь)
SPA Тусгай хамгаалалттай газар 
Tug Төгрөг (Судалгаа хийж байх явцад нэг доллар нь ойролцоогоор 1500 төгрөгтэй тэнцүү 

байсан)
USAG Улаанбаатар хотын ус сувгийн удирдах газар

Ýдийн засгийн холбогдол бүхий зарим нэр томъёоны тайлбар

Илүүдэл хэрэглэгч
Бараа бүтээгдэхүүн ба түүний үнийн хоорондын зөрүү: Тухайн бүтээгдэхүүн 
буюу үйлчилгээг авах зорилгоор хэрэглэгч түүний бодит үнээс илүүг төлөхөд 
бэлэн байх.

Хямдралын хувь Ирээдүйн зардал ба ашгийг өнөөгийн үнээр тооцоход ашигласан хүүгийн хувь
Бохир үнэ Зарлагаа хасаагүй нийт үнэ.

Ахиуц үнэлгээ Тухайн бүтээгдэхүүн буюу үйлчилгээний хөлсийг нэг хувиар өсгөхөд гарах 
үнийн өөрчлөлт

Цэвэр өнөөгийн үнэ Ирээдүйд бий болох ашиг ба гарах зардалын нийлбэрээс хямдрал тооцсон 
хэмжээ

Цэвэр үнэ Зарлагаа хасч тооцсон цэвэр үнэ буюу орлого
Алдагдсан 
боломжийн өртөг

Тухайн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн эсвэл нөөцийг бусад хувилбараар ашиглах 
тохиолдолд бий болох үнэ цэнэ

Өнөөгийн үнэ цэнэ Ирээдүйд бий болох ашгаас хямдрал тооцсон хэмжээ
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Судалгаа хийх явцад тулгарч байсан бэрхшээл 
асуудлуудад шинэлэг байдлаар хандан, 
хичээнгүйлэн оролцсон төслийн багийн нийт 
гишүүддээ гүн талархал илэрхийлж байна. 

Маш олон хүний дэмжлэг туслалцааны үр дүнд 
судалгааны ажил амжилттай гүйцэтгэгдсэн 
болно. Аялал жуулчлалын багийг удирдсан Марк 
Жонстаат, эко-гидрологийн багийг удирдсан 
Алберт Туйнхоф болон тайланг шүүн тунгаахад 
оролцсон Дэлхийн банкны ажилтан Стефанио 
Пагиола, Гленн-Мари Ланге нарт талархал 
илэрхийлж байна. 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд 

ÒÀËÀÐÕÀË

Д.Идэвхтэн болон НЕМО төслийн Дэлхийн 
банкны төслийг хариуцсан зохицуулагч 
Б.Энхцэцэг нарын нягт хамтын ажиллагаа болон 
байнгын дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байсанд 
талархал илэрхийлье. 

Төслийн ажлыг Зүүн Ази, Номхон далайн бүс 
нутгийн Нийгэм, Байгаль орчин, хөдөөгийн 
хөгжлийн хэлтсийн, Дэлхийн банкны Байгаль 
орчны хөтөлбөрийн ахлагч Тони Вейттен ахалж, 
багийн гишүүдээр дээрх хэлтсийн ажилтан Жүдит 
Шлайхар болон Дэлхийн банкны Улаанбаатар 
дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын Хөдөөгийн 
хөгжил, Байгаль орчны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Б. Эрдэнэ-Очир нар ажиллав. 
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Энэ баримт бичиг нь Монгол Улсын Засгийн 
газар, Дэлхийн Банкны ивээл дор хийсэн 
судалгааны ажлын тайлан юм. Судалгааны ажлын  
зорилго нь Улаанбаатар хотын усан хангамжид 
Туул голын эхийн экосистемийн гүйцэтгэх үүрэг, 
түүний эдийн засгийн ач холбогдлын талаарх 
ойлголтыг гүнзгийрүүлэх, газар, байгалийн 
нөөц ашиглалтын улмаас уг экосистемд үзүүлэх 
нөлөөллийг тодруулах, ирээдүйд байгалийн 
нөөцийн менежментийн ямар арга ажиллагааг 
авч хэрэгжүүлж болох талаар судлахад оршиж 
байлаа.

Монгол улсын хувьд өргөн хүрээтэй 
ашиглаж болох экосистемийн үнэлгээний арга 

зүйг боловсруулах, Монгол улсын эдийн засагт 
хүрээлэн буй орчны оруулах хувь нэмрийн 
талаар мэдээлэл бүрдүүлэх, мөн Туул голын 
эхийг хамгаалахад шаардагдах төсвийг  тогтоох 
нь уг судалгааны ажлын бас нэгэн зорилго байв. 

Уг судалгаа нь эко-усзүй болон эдийн засгийн 
үнэлгээний арга зүйг хослуулан хэрэглэсний 
үр дүнд ирээдүйд сав газрын эхэн хэсгийн 
газар болон байгалийн нөөцийн доройтол, 
экосистемийн хамгаалалд үзүүлэх биофизик, 
нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүдийн талаар 
судалсан болно. 

ÒÀÉËÀÍÃÈÉÍ ÕÓÐÀÀÍÃÓÉ

Туул голын эхийн газар ба байгалийн нөөцийг ашиглан аялал жуулчлал, мал аж ахуй, ойгоос олох жилийн 
нийт орлого нь 28 гаруй тэрбум төгрөг байгааг судалгааны явцад тогтоосон. Мөн түүнчлэн, Улаанбаатар 
хотын усны одоогийн хэрэглээг хамгийн багаар тооцон үзэхэд жилд 90 гаруй тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 
байна.
Туул голын сав газрын эхэн хэсгийн ихэнх талбайг Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар болон 
Хан Хэнтийн дархан цаазат газар эзлэх ба энэ нь Улаанбаатар хотын усан хангамжийн эх үүсвэр 
болох урсгалын доод хэсгийн аюулгүй байдалд чухал нөлөөтэй тул эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой. 
Ерөнхийдөө хамгаалалтыг сайжруулсанаар, Туул голын эхийн экосистемийн  өнөөгийн үнэ цэнэ 1370 
тэрбум төгрөг болж байгаа ба усны нөөцийн хангамж, ойн  бүтээгдэхүүн, аялал жуулчлалыг оруулж  
тооцсон болно. 
Дээрхтэй зүйрлүүлэшгүйгээр, одоогийн экосистемийн доройтол, биологийн олон янз байдлын алдагдал 
энэ хэвээрээ үргэлжилбэл ус болон бусад үйлчилгээний ихээхэн алдагдалд хүргэхээр байна. Хамгаалалтыг 
сайжруулахад шаардагдах нэмэлт зардал, газар, байгалийн нөөцийг экологийн хувьд тогтвортой ашиглах 
түвшинд хүргэхэд гарах зардал зэрэг бүх зардлыг оруулаад тооцоход ч голын эхийг зохих хамгаалалтанд 
авах нь экосистемийг улам доройтуулахаас илүүтэйгээр эдийн засгийн ихээхэн үр өгөөжийг авчирна 
гэсэн дүгнэлтэнд хүргэж байна. Судалгаанаас үзэхэд Туул голын эхийн экосистемийн доройтол энэ хэвээр 
үргэлжилбэл ус, бэлчээр, ойн бүтээгдэхүүний алдагдал дараагийн 25 жилийн хугацаанд Монгол улсын 
эдийн засагт 400 тэрбум болохоор байна.        
Хамгааллын арга хэмжээг авснаар Туул голын эхийн экосистемын энэ хэвээр үргэжлэх доройтолтой 
харьцуулбал 25 жилийн хугацаанд 76 тэрбум төгрөгийн нэмэлт эх үүсвэр бий болгох бөгөөд харин Туул 
голын эхийн экосистемийг огт хамгаалалтгүйгээр газар ба нөөцийг хурдтай ашиглах тохиолдолтой 
харьцуулбал 125 тэрбум төгрөгөөр илүү ашиг олохоор байна. Судалгааны үр дүнгээс харахад Туул голын 
эхийн экосистемийг хамгаалах зорилгоор оруулсан 1 төгрөг тус бүр нь 25 жилийн дотор эргээд 15 
төгрөгийн ашгийг ус, газар, байгалийн нөөцийн ашиглалтаас бий болгоно. 
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Усны аюулгүй байдал нь Улаанбаатар хотын 
эдийн засгийн ирээдүй болох нь

Улаанбаатар хотын сая зургаан зуун мянга 
гаруй хүн ам, 20 мянган үйлдвэр, аж ахуйн 
газрууд, 400 га бүхий усалгаатай газар тариалан, 
330 мянган тоо толгой мал сүрэг, гурван том 
цахилгаан станцын усан хангамж Туул голоос 
бүрэн хамаардаг. Улаанбаатар хотын усны жилийн 
нийт хэрэглээ нь 77 сая шоо метр ба үүний ихэнх 
хэсгийг УБ хотын Ус сувгийн удирдах газрын 
үйл ажиллагаагаар хангадаг. Усны хэрэглээний 
нийт зардал нь жилд 90 гаруй тэрбум төгрөг байх 
ба үүний гуравны хоёрыг ахуйн хэрэглэгчид 
бүрдүүлдэг.

Улаанбаатар хотын газрын доорхи усны 
түвшин сүүлийн 50 жилийн туршид буурах 
хандлагатай байгаа төдийгүй усны хэрэглээ 
нөхөн сэргээлт, газар доорхи усны тэжээлтэй 
харьцуулахад хурдацтай өсөж байна. Улаанбаатар 
хот хүрээгээ тэлэхийн хирээр  усны хэрэгцээ, 
шаардлага өсөн нэмэгдэж байгаа нь  асуудлыг 
улам бүр хурцатгаж байна. Монгол Улсын 
Засгийн газраас гаргасан судалгааны дагуу өдөрт 
хэрэглэх усны хэмжээ нь өнөөгийн нөхцөлд 212 
мянган шоо метр байгаа ба цаашид 2010 онд 
286 мянган шоо метр, 2020 онд 438 мянган шоо 
метр, 2050 онд 708 мянган шоо метр болж өсөх 
хандлагатай байна. 

Одоо байгаа ашиглалтын худгууд нь төслийн 
хүчин чадлаараа ажиллахад хоногт 300 мянган 
шоо метр ус хангахаар төлөвлөгдсөн байна. 
Усны хэрэглээ нь дээрхи хүчин чадлаас давж, 
улирлын чанартай усны хомсдол аль хэдийн үүсч 
эхэлсэн байна. Зарим нэг судалгааны үр дүнгүүд 
10 жилийн дараа Улаанбаатар хот усны хомсдолд 
орно хэмээн анхааруулсаар байна. 

Иймд усны хэрэглээ шаардлагын зөв 
зохицуулах, усыг үр ашигтай ашиглах, систем 
дэх усны алдагдлыг багасгах зэрэг арга 
хэмжээг авч байна. Ус хангамжийн талаас, усны 
шинэ эх үүсвэр нэмж олох,  гадаргын усыг 
хуримтлуулан ашиглах усан сан байгуулах,  
бохир усны цэвэрлэгээг сайжруулах  болон 
түүний зохих хэсгийг дахин ашиглах, мөн эх 
үүсвэрийн тэжээлийг нэмэгдүүлэх, газрын 
доорхи усыг зохиомлоор арвижуулах, тэжээх 
арга техникүүдийг ашиглахаар хэлэлцэж байгаа 
юм байна.

Ãолын урсгалын доод хэсгийн усны нөөц, 
хүрэлцээ нь сав газрын эхийн экосистемээс 
шууд хамааралтай болох нь

Улаанбаатар хотын усан хангамжыг 
сайжруулахаар төлөвлөх үйл ажиллагаа нь хотын 
ай савыг  хамгаалахаас гадна Туул голын сав 
газрын усан хангамжын нэгдсэн менежментийг 
бий болгоход чиглэсэн байх нь зүйтэй. Усны 
сав газрыг хадгалан хамгаалах нь дангаараа 
ирээдүйн усны аюулгүйн баталгаа биш бөгөөд 
нэмэлт усан хангамжийн байгууламжийг  
төлөвлөн байгуулах шаардлагатай. Төлөвлөлт нь 
гадаргын усны, газар доорх усны аль нэг нөөц 
дээр  тулгуурласан байна уу эсвэл хоёуланд нь 
уу гэдгээс үл хамааран,    усны салбарын хөрөнгө 
оруулалтын ямарч төлөвлөгөөнд Туулын эхийн 
тогтвортой менежментийн асуудлыг  (эдийн 
засгийн асуудлыг нь оруулан) заавал тусгасан 
байх ёстой шаардлага гарч байна.  

Туул гол болон түүний гол цутгал болох 
Тэрэлж, бусад 70 гаруй жижиг  гол, горхи, 
нуурууд нь хур бороо, хайлсан цас, газар доорх 
усаар тэжээгддэг бөгөөд Бага Хэнтийн өмнөд 
хажуугаас  эх авч Улаанбаатарын зүүн хойноос 
чиглэн урд талаар  урсдаг. Туулын сав газрын 
эхийн эдгээр голуудаас бүрдэх усан гадаргуугийн 
нийт талбай нь 5000 гаруй шоо километр болно.

Улаанбаатарын одоогийн болон ирээдүйн 
усан хангамжийн нөхцөл, байдал нь бүхэлдээ 
Туул голоос хамааралтай. Өнөөг хүртэл голын 
хөндийн/гулдиралын газар доорх сэвсгэр 
хурдсын  уснаас гүний худгаар гарган авч  хотыг  
усаар  хангасаар ирсэн байна. Цаашид энэ усан 
хангамжийг нэмэгдүүлэх боломжууд нь голын 
урсацын хэсгийг  ашиглах буюу  Туул гол, түүний  
цутгалуудын аллюви- пролювийн хурдасны 
уснаас нэмж олборлохоос хамааралтай юм. 

Сав газрын эхийн  экологийн нөхцөл нь сав 
газрынхаа доор байрлах гадаргын болон газар 
доорхи усны хүртээмжтэй шууд хамааралтай 
байдаг. Байгалийн ургамалжилт нь  тухайлбал 
ус шингээх байдлаараа жилийн турш урсац 
болон зарцуулгад тодорхой  нөлөө үзүүлдэг. Ой, 
өвс ургамал, хөрсний тархац болон чанар нь 
Туул голын дундаж урсац, урсацын үргэлжлэх 
хугацаанд мөн урсацын оргил болон бага үеийн 
эрчимшилд ч нөлөөлдөг бөгөөд газар доорхи 
усны тэжээгдлийн хэмжээ болон эргэлтийг 
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тодорхойлдог. Эдгээр нь мөн урсгалаар  доош 
зөөгдөх шавар, хагшаасанд  нөлөөлдөг. 

Хамгийн энгийнээр, голын эхэн хэсгийн 
экосистемийг эрүүл, чанартай байлгах нь 
Улаанбаатар хотын хүн амыг голын болон газрын 
доорхи цэвэр усаар тогтмол, хүртээмжтэйгээр 
хангах үндэс болж байна.

Òуул голын эхэн хэсгийн газар ба байгалийн 
нөөц нь эрчимтэйгээр өсөн нэмэгдэж буй 
хэрэгцээ, шаардлагын объект болох нь

Туул голын сав газрын эхийн дөрөвний 
гурваас илүү хэсгийг Хан Хэнтийн дархан 
цаазат газар болон Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолборт газар эзлэдэг. Хэдийгээр засгийн 
газрын холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу 
уг газар нь зарчмын хувьд хамгаалалттай бүс 
хэдий ч бодит байдал дээр уг нутаг нь хүний үйл 
ажиллагаанд маш ихээр өртсөн байна. Туул голын 
эхэнд ойролцоогоор 2600 хүн, 50000 мал сүрэг 
тогтмол суурьшихаас гадна уг бүсэд байрлах 180 
зочид буудал болон аялал жуулчлалын баазуудад 
жил бүр дотоод, гадаадын нийт 130000 гаруй 
жуулчид ирж амардаг байна. Энэ бүхэн нь тухайн 
бүсийн байгалийн экосистемд маш их сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэх ба жишээ нь жил бүр Туул голын 
эхээс 20000 гаруй кг жимс жимсгэнэ, байгалийн 
хүнсний ургамал, эмийн ургамал, самар түүдэг 
бол энэ бүсээс 3300 шоо метр гуалин, 8500 шоо 
метр түлээ бэлтгэж, ойролцоогоор 170 мянган 
га талбайг бэлчээрийн зориулалтаар ашиглан, 
нийт сая гаруй ор/хоногийг жуулчид энэ нутагт 
өнгөрөөдөг байна. 

 Туул голын эхийн газар ба байгалийн нөөц 
ашиглалт нь жилд нийт 28 тэрбум гаруй төгрөгийн 
орлого бий болгодог ба үүний 80 ба түүнээс дээш 
хувийг уг бүсэд аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй компаниуд,ой мод бэлтгэгчид 
хүртдэг байна. Харин Туул голын эхэнд амьдарч 
буй нутгийн иргэдийн жилийн орлого 4 тэрбум 
гаруй төгрөг байдаг бөгөөд Төв аймгийн Эрдэнэ 
сум болон Налайх дүүргийн засаг захиргаа, 
тусгай хамгаалалттай захиргаанд 500 орчим сая 
төгрөг төвлөрдөг байна. Туул голын эхэнд хүний 
нөлөө нэмэгдэж байгаа төдийгүй тухайн орчны 
газрыг өөрчилж, байгалийнх нь унаган төрх, 
экосистемд янз бүрийн ачаалал үүсгэж байгаа 
нь эргээд ундны усанд үзүүлэх нөлөөлөл болон 

хувирч байна. Голын сав газрын эх хэсэгт газар 
ашиглалт хүрээгээ тэлэхийн хирээр илүү их 
газар нутаг өөрчлөлтөнд өртөж байна. Уг бүсэд 
одоо суурьшиж байгаа айл өрхүүд нь Горхи-
Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын өмнөд 
хэсгээс эхлэн Гачуурт, Улаанбаатар, Налайхын 
чиглэл рүү улам бүр хүрээгээ тэлж байна. 
Иймээс Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газрын хойд хэсэгт байрлах жуулчны баазууд 
Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын өмнөд хэсэг 
рүү улам бүр тэлэн орж байна. Суурьшил ихээр 
бий болсноор малчид малын бэлчээргүй болж 
эхлэж байгаа бол Туул, Тэрэлж голын дагуух Хан 
Хэнтийн дархан цаазат газарт жуулчны баазууд 
улам ихээр нэмэгдэж байна. Голын сав газрын 
дээд хэсэгт суурьшил нэмэгдэхийн хирээр өмнө 
нь хүрч очих боломжгүй байсан газруудад хүмүүс 
очдог болж ойгоос гуалин, ойн дагалт баялагийг 
их хэмжээгээр бэлтгэж эхлэснээр нөөцийн эрэлт 
хэрэгцээ нь ч дагаад өсөн нэмэгдэж байна.

Òуул голын эхийг хамгаалж, голын 
урсгалын доод хэсгийн усан хангамжийг 
тогтворжуулсанаар бий болох эдийн засгийн 
бодит өгөөж

Судалгаагаар экосистемийн өөрчлөлтөд 
үзүүлэх ус зүйн нөлөөллийг загварчилсан 
бөгөөд дараагийн 25 жилийн хугацаанд үүсэх 
магадлалтай менежментийн 3 хувилбарыг 
гаргаж үнэлсэн юм. Үүнд: а) экосистем алгуур 
байдлаар доройтох (одоогийн нөхцөл байдал 
үргэлжлэх) б) байгалийн баялаг хурдан хомсдох, 
в) экосистемийг хамгаалж, нөөцийг тогтвортой 
ашиглах. Эдгээр хувилбаруудийг Туул голын 
эхэнд үүсэн хүрээгээ тэлж байгаа хүний үйл 
ажиллагааны сөрөг нөлөөллийн янз бүрийн 
эрчим болон траекторид үндэслэсэн гаргасан. 

 Судалгааны ажлын үр дүнгээс харахад Туул 
голын эх  хэсгийн экосистем доройтож  газрын 
бүрхэвч халцгай  болсноор, гадаргын усны жилийн 
дундаж урсац нэмэгдэн голын усны жилийн 
дундаж хамгийн их, хамгийн бага өнгөрөлтийн  
хэмжээ эрчимшинэ.  Мөн голын өнгөрөлтийн 
хэмжээ багассаны улмаас газрын доорхи усны 
түвшин доошлох болно. Ингэснээр Улаанбаатар 
хотын өдөр тутам хэрэглэх боломжит усны 
хэмжээ, тэжээгдэл хугацааны турш хумигдах 
болно. Харин Туул голын эхний  экосистемийг 
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хамгаалж, тогтвортой ашигласан тохиолдолд 
түүний урсацын суурь хэмжээ, газрын доорхи 
усны түвшинд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарахгүй  
байж болохоор байна.

Гарч байгаа үр өгөөж (Улаанбаатар хотын 
усан хангамж сайжирсан) болон алдагдал (голын 
савын эхэн хэсэгт газар болон байгалийн бусад 
нөөцийн ашиглалтын зардал ихэсч үнэ цэнэ 
буурах, хамгаалалтыг сайжруулах чиглэлээр 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ихсэх) зэргийг 
харьцуулан үзэхэд эдгээр гурван хувилбараас 
эдийн засгийн хамгийн их үр ашигтай нь голын 
сав газрын эхэн хэсэг дэх газар болон нөөцийн 
ашиглалтыг бууруулж, сав газрыг хамгаалах 
менежментийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
хувилбар байлаа.

Ирэх 25 жилийн хугацаанд голын сав 
газрын эхийг хамгаалж, тогтвортой ашигласан 
тохиолдолд өнөөгийн үнэ цэнээр 1370 тэрбум 
төгрөгийн ашиг хүртэх боломжтой гэж тооцоо 
гарч байгаа бөгөөд одоогийн байгаа хэвээр нь 
үргэлжлүүлэн ашигласан тохиолдолд дээрхи 
хувилбараас бага буюу 1293 тэрбум төгрөгийн 
ашиг, харин ямар нэгэн хамгаалалтгүйгээр 
нөөцийг нь их эрчимтэй ашиглаж, хэрэглэсэн 
тохиолдолд ирэх 25 жилд 1243 тэрбум төгрөгийн 
ашиг тус тус хүртэхээр байна. Туул голын эхийн 
экосистемийг хамгаалахаар оруулсан 1 төгрөг 
бүр нь эргээд хамгийн багадаа 15 төгрөгний ашиг 
авчрах болно гэдгийг судалгааны үр дүн харуулж 
байна. 

Туул голын эхийн экосистемийг хамгаалснаар 
бий болох эдийн засгийн үр ашиг нь тэр 
хэсгийн газар болон нөөцийг ашиглах, эсвэл 
менежментийн ямар нэгэн нэмэлт үйл ажиллагаа 
авч хэрэгжүүлснээс илүү үр дүнтэй байх болно 
гэдэг нь илэрхий юм.

Голын сав газрын хамгаалалтыг сайжруулан 
хөрөнгө оруулалт хийх нь шийдвэрлэвэл зохих 
түлхүүр асуудал хэвээр байна

Туул голын эхийн экосистемийг хамгаалж, 
тогтвортой ашиглах нь голын урсгалын доор 
орших хэсгийн усан хангамжид хичнээн чухал ач 
холбогдолтой талаарх эдийн засгийн үндэслэлийг 
бид өмнө нь дурьдсан бол энэхүү хамгаалах 
ажилд хир хэмжээний зардал шаардлагатай 
болохыг бид мөн авч үзэх хэрэгтэй юм.

Энэ хамгаалалтын зардлын нэг бүрэлдэхүүн 
хэсэг нь Хан Хэнтийн дархан цаазат газар болон 
Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын 
хамгаалалтыг санхүүжүүлэх Засгийн газрын 
нэмэлт шууд зардал байх юм. Энэ зардал нь  
эдгээр хоёр газарт өнөөгийн үнэ цэнээр 1 тэрбум 
болон 3 төгрөг тэрбум тус тус байх ёстой.

Туул голын сав газрын эхийг хамгаалах 
зардлын нөгөө нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь 
тухайн орчны  экологийн тогтвортой түвшинг 
бий болгохын тулд орон нутгийн иргэд болон 
байгалийн нөөц, газар ашиглагчид өөрсдийн 
үйл ажиллагаагаа хязгаарласнаар учрах 
зардал (алдагдсан боломж) юм. Судалгааны 
ажлын үр дүнгээс харахад хамгаалалтыг 
сайжруулах хувилбарыг одоогийн байдлыг 
хэвээр үргэжлүүлэх хувилбартай харьцуулахад 
газар, нөөц ашиглалтаас олох ашиг 4.5 тэрбум 
төгрөг болох бол тэдгээр хүмүүс тухайн бүсийг 
хамгаалах үйл ажиллагаа авч хэрэгжүүлсний 
үндсэн дээр олох ашиг нь тухайн сав газарт ямар 
ч хамгааллын арга хэмжээ авалгүй газар, нөөцийг 
нь ашиглах хувилбараас 9 тэрбум төгрөгөөр илүү 
байхаар байна.

Туул голын сав газрыг хамгаалах асуудал нь 
Туул голын эхэн хэсэгт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа хэдэн хүний ашиг сонирхол бус харин 
усыг хэрэглэж байгаа Улаанбаатар хотын иргэд 
олон нийтийн дийлэнхийн ашиг сонирхол болох 
нь ойлгомжтой. Улаанбаатар хотын оршин 
суугчдын ундны усан хангамжийг сайжруулахын 
тулд Туул голын дээд хэсэгт бизнесийн үйл 
ажиллагаа явуулж буй хүмүүсийг голын сав 
газрыг хамгаалахад хөрөнгө оруулахыг хүлээх нь 
бодит амьдралд хэрэгжих боломжгүй зүйл.

Иймээс Туул голын экосиситемийг 
хамгаалах болон тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн хамгаалалтын менежментийг 
сайжруулах бодитой хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
улсын төсвөөр төвлөрүүлөх, голын эхэн хэсэгт 
бизнес эрхлэгчдийг үйл ажиллагаагаа экологийн 
хувьд тогтвортой түвшинд явуулах санхүүгийн 
хөшүүргийг бий болгох нь чухал асуудлууд болж 
байна.  
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Ìенежментийн зөвлөмж ба олон нийтэд 
хүргэх мэдээллийн хураангуй   

Улаанбаатар хотын усан хангамжын 
дэд бүтцийн нэг хэсэг болох Туул голын эхийн 
экосистемийг хамгаалахад хөрөнгө оруулалт 
хийх нь үр дүнтэй, зардлын хувьд хэмнэлттэй 
эдийн засгийн чухал үндэслэл болохыг хүлээн 
зөвшөөрөх 

Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж байгаа 
усны хэрэгцээг хангах  дэд бүтцийг байгуулж, 
ажиллуулахаас гадна байгалиас заяасан усны 
дэд бүтэц болох Туул голын эхийн экосистемийг 
зохистой ашиглах, хамгаалах зорилгоор хөрөнгө 
оруулалтыг нэн даруй, зайлшгүй хийх эдийн 
засгийн үндэслэл, хэрэгцээ шаардлага байгааг 
судалгаа харуулж байна. Энэ ажлыг хийхгүй байх 
нь хэт болчимгүй явдал болох бөгөөд хотын усан 
хангамжын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
өнөөгийн түвшинд хийж байгаа олон хүчин 
чармайлт, цаг хугацаа, хөрөнгө оруулалтыг эцэст 
нь үр дүнгүй болгоход хүргэнэ.         

Байгаль хамгаалах болон хөгжлийн 
салбаруудын төлөвлөгөө боловсруулагчид, 
шийдвэр гаргагчдын экосистемийн ач 
холбогдол, үнэ цэнийн талаарх ойлголт, 
мэдлэгийг дээшлүүлэхэд анхаарал хандуулах 

Экосистемийг хамгаалахад  ач холбогдол 
өгөхгүй явж  ирсэн бөгөөд ач түсаа богино 
хугацаанд эргүүлж өгдөг, эдийн засгийн хувьд 
илүү ач холбогдолтой гэгдэх бусад салбартай 
харьцуулахад бодлого, төлөвлөлт сул, төсөв 
багатай. Энэ судалгааны үр дүн экосистемийг 
хамгаалах нь дан ганц биологи, экологийн 
асуудал төдийгүй эдийн засаг, хөгжлийн хувьд 
их үр өгөөжтэй гэдгийг харуулж байна. 

Туул голын сав газрын орчмын газар, 
байгалийн нөөц, усны дэд бүтэц, хот суурингийн 
ирээдүйн хөгжлийг хариуцан шийдвэр гаргадаг, 
төсвийг хянадаг төлөвлөгч, шийдвэр гаргагч 
нартай судалгааны мэдээллийг хуваалцах, 
экосистемийн ач холбогдолын талаар ойлголтыг 
тэдэнд өгөх шаардлага урган гарч байна. 

Сав газрын эхийг хамгаалах ажлын үр 
дүнг сайжруулахын тулд хангалттай төсөв 
хуваарилах 

Хан Хэнтийн дархан цаазат газар болон 
Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газрын менежмент, хамгаалалтанд зориулан 
зарцуулж буй төсвийн хэмжээ нь хамгаалалтанд 
шаардагдах хамгийн энгийн арга хэмжээг ч 
хэрэгжүүлэхэд дутагдахаар бага бөгөөд үүнийг 
энэ нутгийг хамгаалсанаар олж буй нийт ашигтай 
харьцуулахад өчүүхэн бага байгаа юм. Иймд 
эдгээр 2 тусгай хамгаалалттай газрын төсвийг 
бодитой болгох, санхүүгийн зөв төлөвлөлт хийх 
ажлыг эхлэх шаардлагатай бөгөөд энэ нь голын 
сав газрын хамгаалалтанд ирээдүйд зарцуулах 
төсвийн суурь болох юм. 

Туул голын эх орчмын орон нутгийн иргэдэд 
хамгаалалтыг сайжруулснаар учрах алдагдсан 
боломжийн зардлыг нөхөх арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх, мөн газар ба байгалийн  
нөөцийг тогтвортой ашиглуулах санхүүгийн 
хөшүүргүүдийг буй болгох 

Хэдийгээр аж ахуйн явуулж ирсэн үйл 
ажиллагаа нь экосистемыг доройтуулж буй хэдий 
ч ойрын богино хугацаанд Туулын эхэн хэсгийн 
байгалийн нөөцийг ашиглагчдад орлого буй 
болгон, үр ашгаа өгсөөр байх болно. Туул голын 
эхийн экосистемыг доройтуулж байгаа эдийн 
засгийн шалтгааныг зогсоох, хамгаалалтыг 
сайжруулсанаар учрах алдагдсан боломжийн 
зардлыг нөхөх арга хэмжээг тэнцвэртэй авах, 
мөн түүнчлэн тухайн бүсэд явагдаж буй хууль бус 
үйл ажиллагааг таслан зогсоох шийтгэлийн арга 
хэмжээг чангатгах зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна. Мөн Туул голын эхийн газар 
ба байгалийн нөөцийг ашиглаж буй байгууллага, 
иргэд өөрсдийн үйл ажиллагааг экологийн 
хувьд тогтвортой хэмжээнд явуулах санхүүгийн 
хангалттай хөшүүргийг бий болгох нь зүйтэй 
байгаа билээ. 

Улаанбаатар хотын усан хангамж, Туул 
голын эхийн экосистемийн хамгаалах ажлуудыг  
хооронд нь шууд холбосон санхүүгийн шинэ 
болон нэмэлт эх үүсвэрийг бий болгох арга 
замуудыг тогтоон судалж, турших 

Туул голын эхийг хамгаалалтыг сайжруулахад 
гарах шууд болон хамгаалалтыг сайжруулсанаар 
нутгийн иргэдэд учрах алдагдсан боломжийн 
зардлыг нөхөх арга хэмжээнд зарцуулах зардлын 
хэмжээ мэдээж их байх бөгөөд хэдий ийм ч 
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хамгаалсанаар гарах эдийн засгийн үр өгөөжтэй 
харьцуулашгүй юм. 

Иймд төсвийн мөнгөн дээр нэмж хөрөнгө 
босгох арга замуудыг хайх шаардлагатай. Ус 
ашиглалтаас гарах ашиг их бөгөөд үнэндээ 
Улаанбаатар хотын ус хангамж үнэтэй, төлбөрийг 
нь авч байгаа учир экосистемийн хамгаалалтад 
зарцуулах хөрөнгийн эх үүсвэрийг эндээс авах 
боломжтой. Дэлхийн бусад орнуудад сав газрын 
экосистемийг хамгаалахад эх үүсвэр олох олон 
аргуудыг амжилттай хэрэглэж байгаа ба үүний 

нэг нь тухайн голын сав газрын ус хэрэглэгчид 
усны төлбөрийн тодорхой хувийг усны эх 
үүсвэр бүхий экосистемийн хамгаалалтыг хийж 
байгаа байгууллагад өгдөг. Ус зарцуулалтаас 
олж буй ашгийн зарим хэсгийг шилжүүлэх, 
эсвэл усны төлбөр, хураамжын зохих хувийг 
эдийн засгийн ашиг олж байгаагийн хувьд нөхөн 
төлбөр, урамшуулал маягаар Голын эхэн хэсгийг 
хамгаалахад зарцуулах зэрэг санхүүгийн эх 
үүсвэрийг олох олон хэлбэрийн боломж байж 
болох нь ойлгомжтой.   
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Судалгааны ажлын зорилго 
Туул голын эхийн экосистемийн эдийн 

засгийн үнэ цэнэ судалгаа нь эдийн засгийн хувьд 
голын эхийн экосистемийн төлөв байдал ямар 
ач холбогдолтой ба ирээдүйд менежментийн 
ялгаатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн 
тохиолдолд тэдгээрийн эдийн засгийн үр өгөөж 
болон экосистемийн усны нөөц нь хэрхэн 
өөрчлөгдөх талаар судалсан. 

Энэхүү ажлын анхдагч зорилго нь:

Улаанбаатар хотын усан хангамжид Туул 
голын эхийн экосистемийн үзүүлэх эдийн засгийн 
ач холбогдлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх ба 
газар ба нөөцийг ашиглах менежментийн өөр өөр 
шийдлүүд авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд энэхүү 
эдийн засгийн үр өгөөж нь хэрхэн өөрчлөгдөж 
болох талаар  мэдээллийг бий болгох явдал юм.

Мөн үүнээс гадна:

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх бусад сав • 
газруудад мөн адил ашиглах боломжтой, 
хялбар, бодлогод нийцсэн экосистемийн 
эдийн засгийн үнэлгээний арга зүй 
боловсруулах.
Монгол Улсын эдийн засагт хүрээлэн буй • 
орчны оруулах хувь нэмрийн талаар мэдээ, 
материал бий болгох.
Туул голын эхэнд бий болдог эдийн засгийн • 
ач холбогдол бүхий экосистемийн үйлчилгээ, 
бүтээгдэхүүнүүдийн чухлыг хүмүүст 
таниулснаар голын эх хэсгийг хамгаалах 
төсөв болон бусад дэмжлэгийг бий болгох. 

Судалгааг хийх болсон үндэслэл
Улс орны эдийн засагт хүрээлэн буй орчны 

оруулах хувь нэмрийн талаар илүү цогц, зөв 
ойлголтыг бий болгох зорилгоор Монгол 

Улсын Засгийн газар болон Дэлхийн Банкнаас 
судалгааны ажлыг санаачилсан юм. 2006 оны 
арваннэгдүгээр сард Монгол Улсын засгийн 
газар гадаадын хамтран ажиллагч талуудын 
оролцоотой зохион байгуулсан техникийн 
зөвлөгөөн дээр байгалийн нөөц баялгийн эдийн 
засгийн ач холбогдлын талаар өргөн ойлголттой 
болох, ялангуяа ойн нөөц, голын сав газрыг 
хамгаалах, эдгээр орчинд олон нийт, ард иргэдийн 
зөв амрах, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэхэд зарцуулах 
үнэ цэнэ, тухайн орчмын газар ба нөөцийг 
бусад аргаар ашигласнаар эдгээр нөөцөд учрах 
нөлөөллийн талаар сайтар судлах шаардлагатай 
байгааг сангийн сайд онцолсон юм.

2007 онд Монгол Улсын Засгийн газар 
болон Дэлхийн Банк Төсвийн зарцуулалтын 
тойм судалгааны хүрээлэн буй орчны хэсэг 
дээр хамтран ажилласан ба Дэлхийн Банкнаас 
гаргасан эдийн засгийн санамж бичигт Монгол 
Улсын байгалийн “баян хөрөнгө”-ийн талаарх 
шинэлэг ажлын мэдээллийг тусгасан юм. Эдгээр 
хамтын ажиллагааны баримт бичигт улс орны 
эдийн засагт байгалийн нөөц баялгийн оруулж 
буй хувь нэмэр болон байгаль орчны хамгаалахад 
зарцуулж буй төсвийн хооронд асар их ялгаа 
байгааг тодорхойлсон билээ.

Байгаль орчны үнэ цэнийг эдийн засаг, 
санхүүгийн төлөвлөлт бүрт оруулж өгөх, мөн 
төсвийн аливаа хөрөнгө оруулалтанд байгаль 
орчны эдийн засгийн ач холбогдолыг бодитой 
тусгах арга замуудыг олох гэсэн ашиг сонирхол 
болон хэрэгцээ шаардлага байсаар байна.

 Хэд хэдэн учир шалтгаанаар уг судалгааны 
ажлыг Туул голын эхэнд хийхээр сонгосон. 
Улаанбаатар хотын одоогийн болон улам бүр өсөн 
нэмэгдэх усны хэрэглээ нь яаралтай шийдвэрлэх, 
төсвийн хөрөнгө оруулалтыг нэн тэргүүнд хийх 
шаардлагатай салбар болоод байгаа нь энэхүү 
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судалгааны ажлыг хийх нэг үндэслэл болсон.

Мөн түүнчлэн Улаанбаатар хотын усан 
хангамж, эрүүл ахуйг сайжруулах чиглэлээр 
Дэлхийн банк удаан хугацаанд ажиллаж байгаа 
ба онцлон дурьдвал Улаанбаатар хотын нийтийн 
ахуй үйлчилгээг сайжруулах нэг ба хоёрдугаар 
төсөл болно. 

Мөн үүнтэй зэрэгцэн Монгол Улсын Засгийн 
газраас Дэлхийн банкинд тавьсан хүсэлтийн 
дагуу Олон улсын хөгжлийн ассоциаци болон 
Даян дэлхийн байгаль орчны сангаас санхүүжилт 
авахаар төлөвлөж байгаа Ойн сан бүхий газрыг 
хамгаалах төслийн саналыг боловсруулах 
ажил хийгдэж байгаа. Энэ төслийн зарим үйл 
ажиллагаа нь Улаанбаатар хотын ногоон бүсэд 
хийгдэх бөгөөд Туул голын эхэн хэсэг мөн үүнд 
хамрагдах магадлалтай. 

Энэ бүх сонирхлуудын нэгдэл дээр 
судалгааны ажлыг хийхээр болсон.  Судалгааг 
эхлэхэд Монгол оронд байгаль орчны үнэ цэнийн 
талаарх мэдээлэл хомс, энэ чиглэлээр туршиж, 
шалгаж байсан аргазүй аргачлал байхгүй зэргийг 
судалгааны ажлыг эхлэхэд тооцон үзсэн билээ. 

Өмнө дурьдсанчлан энэхүү судалгааны 
ажлын үндсэн зорилго нь дан ганц Туул голын 
эхийн экосистемийн эдийн засгийн үр ашгийг 
тооцоолоод зогсохгүй бөгөөд байгаль, цаг 
уурын өвөрмөц онцлог бүхий Монгол оронд 
тохиромжтой, тухайн улсын аль ч хэсэгт хэрэглэж 
болох байгаль орчны эдийн засгийн үнэ цэнийг 
тогтоох арга зүйг боловсруулах юм.

 

Уг судалгааны ажлын гол чиглэл
Туул голын эхийн экосистемд байгалийн 

нөөц ба газар ашиглалтын өөр өөр менежментийн 
хувилбар хэрэгжүүлэх үед түүний эдийн засгийн 
үр өгөөж хэрхэн дагаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг 
талаар уг судалгаа авч үзсэн. Ирэх 25 жилийн 
хугацаанд Туул голын эхийн экосистемд явагдаж 
болзошгүй 3 янзын нөөц ашиглалтын хэлбэрийг 
авч загварчилсан ба эдгээр нь а) экосистем  
алгуур доройтох (одоогийн байгаа хэвээр), б) 
нөөцийг маш хурдан цөлмөн ашиглаж газрын 
доройтуулах, в) хамгаалалтыг чангатгаж, нөөц, 
баялгийг тогтвортой хэмжээнд ашиглах гэсэн 
хувилбарууд юм.

Эко-усзүйн талаас нь тухайн голын сав 
газрын экологи, усзүйн горимд гарах өөрчлөлт 
нь голын урсгалын доод хэсгийн усны хүрэлцээ 
буюу Улаанбаатар хотын усан хангамжид хэрхэн 
нөлөөлөх вэ гэдгийг судласан. Мөн эдийн засгийн 
талаас нь эдгээр ялгаатай хувилбарууд хэрэгжсэн 
тохиолдолд голын сав газрын эхийн нөөц, газрыг 
ашиглагч болон голын урсгалын доод хэсгийн ус 
ашиглагч нарт бий болох эдийн засгийн үр өгөөж, 
гарах зардалуудыг тооцоолон гаргасан. 

 Нэгдүгээр зурагт үзүүлсэнчлэн уг судалгааны 
ажил нь дараах 4 асуултад хариулж байгаа. 
Эдгээр нь:

Туул голын эхэнд нөөц ашиглалтын ямар • 
ямар хувилбарууд одоо хэрэгжиж байгаа мөн 
ирээдүйд хэрэгжиж болох? 
Туул голын эхийн экологи  усзүйн холбоосууд • 
юү болох мөн өөрчлөлтийн нөлөөллүүд нь 
юу болох?
Туул голын эхийн өөрчлөлтийн нөлөөллүүд • 
ба эдгээрийн  эдийн засгийн холбоо нь юу 
вэ?
Туул голын эхэнд менежментийн өөр өөр • 
хувилбарууд хэрэгжихэд голын эх ба урсгалын 
доод хэсэгт амьдарч буй хүмүүсийн нөөцийн 
ашиглалт, олж буй ашиг ямар байх?
Даруухнаар тооцоход энэ судалгаа нь Туул 

голын дээд хэсгийн экосистемийн Улаанбаатар 
хотын усан хангамжид болон бусад хөгжлийн 
хүчин зүйлд үзүүлж буй эдийн засгийн үр өгөөж 
ач холбогдлыг тодруулан гаргах зорилготой.

Судалгааг хийсэн арга зам
Энэхүү судалгааны ажлыг байгалийн нөөцийн 
менежмент, усзүй, мал аж ахуй ба бэлчээр, 
ан агнуур ба аялал жуулчлал, ахуйн ба 
түлшний мод, ойн дагалт баялаг, газарзүйн 
мэдээллийн системээр мэргэшсэн Монголын 
талын судлаачид, байгаль орчны эдийн засаг 
ба эко-усзүйн судалгааны ажлын туршлагатай 
гадаадын 2 мэргэжилтний оролцоотойгоор хийж 
гүйцэтгэсэн юм. 
Энэ судалгааны ажил нь Монгол Улсын Засгийн 
газар болон Дэлхийн Банкны НЕМО II төслийн 
дэмжлэгээр хийгдсэн. Байгаль орчны шинэтгэлийг 
дэмжих Нидерланд-Монголын Итгэлийн сан 
(НЕМО) нь анх 2005 онд үйл ажиллагаагаа 
эхэлсэн ба үүний 2 дахь үе шат нь Нидерланд 
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улсын засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, Монгол 
болон Дэлхийн банкны дэмжлэгээр 2007 онд 
эхэлсэн юм. НЕМО II төслийн гарах үр дүн 
нь Монгол орны байгаль орчны засаглалыг 
бэхжүүлэх ба байгаль орчны асуудлуудыг шинэ 
түвшинд гаргах, иргэдийн байгаль хамгаалахад 
оролцох оролцоог сайжруулах явдал юм. 

Мэдээллийн эх  үүсвэр

Уг судалгаанд ашигласан эх сурвалжуудыг 
энэхүү материалын зохих хэсгүүдэд ишлэсэн 
байгаа бөгөөд засгийн газрын эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүд, усны ашиглалтын статистик 
мэдээлэл, цаг уур, ус судлалын ажиглалтын 
мэдээ, холбогдох бүтээлүүд, мөн хэвлэгдээгүй 
судалгааны материалууд зэрэг олон мэдээллийн 
эх үүсвэр энэхүү судалгаанд ашиглагдсан болно.
Судалгаанд хэрэглэгдсэн анхдагч өгөгдлүүдийг 
судалгааны багийнхны санал асуулгын хуудсууд 
болон хээрийн судалгаагаар цуглуулсан ба 
эдгээр нь голчлон Туул голын эхэн хэсгийн 
газар  нутгийн мал аж ахуй эрхлэлт, бэлчээр, 
аялал жуулчлал, ан агнуур, хэрэглээний болон 
түлшны мод, ойн дагалт баялагийн ашиглалтын 
чиглэлээр байлаа. Агуулгын хувьд Туул голын 

дээд хэсгийн экосистемийн газар ба баялгийг 
ашиглан амьдарч буй хүмүүс  ямар төрлийн нөөц, 
баялгийг хир тогтвортой байдлаар ашигладаг, 
ашиглалтын хэмжээ, эдгээрийн  эдийн үнэ цэнэ, 
нөөцийн ашиглалттай холбоотой засгийн газрын 
холбогдох хууль, тогтоомжууд, зэргийн талаар 
байсан. Улаанбаатар хотын ус ашиглалтын 
талаар түргэвчилсэн судалгааг судлаачдын 
багийнхан хийсэн ба хээрийн судалгааны 
материал болон Туул голын сав газрын талаар 
одоо байгаа мэдээлэл дээр тулгуурлан холбогдох 
газрын зургуудыг ч мөн судалгааны ажлын 
явцад Газарзүйн мэдээллийн системийг ашиглан 
бэлтгэсэн болно. 

Хээрийн судалгаа
Мал аж ахуй эрхлэлт болон бэлчээр• ийн 
талаар хийсэн судалгааны ажилд хэвлэгдсэн, 
бичмэл бүтээл материлууд, бэлчээр,мал 
аж ахуйтай холбоотойгоор засгийн газраас 
гаргасан статистик мэдээлэл, ГМС-ын газрын 
зургуудыг ашиглаад зогсохгүй Туул голын сав 
газрын эхийн орон нутгийн удирдлагуудтай 
уулзалт, ярилцлагуудыг хийсэн. Байгалийн 
нөөц ба газар ашигласны улмаас Туул голын 
эхэн хэсэгт үзүүлэх нөлөөлөл, мал аж ахуйн 

Туул голын эхэнд менежментийн 
яэз бүрийн хувилбар хэрэгжих үед Туул 

голын эх ба доод хэсгээс хүмүүсийн 
хүртэх ашиг тус нь ямар байх вэ?

Туул голын эхэнд 
одоо ба ирээдүйд 
авч хэрэгжүүлэх 

менежментийн ямар 
хувилбарууд байх?

Туул голын эхэн 
хэсгийн газар ба 

нөөц ашиглалтын 
өөрчлөлт

Голын доод хэсгийн 
усан хангамжийн 

өөрчлөлт

Газар ашиглалт ба байгалийн 
нөөцийн үнэ нь  хэрэглэгчдийн 

бүлгүүдийн хувьд ямар байдаг вэ?

Улирлын чанартай усны хэрэгцээ 
ба шаардлага ямар байдаг вэ?

Ус ашиглалтын үнэ хэрэглэгч тус 
бүрд ямар үнэтэй байдаг вэ?

Туул голын эхийн 
экосистем

Улаанбаатар хотын усан 
хангамж

Туул голын эхийн 
эко-гидрологийн 

холбоо ба өөрчлөлтийн 
нөлөөллүүд нь юу вэ?

Голын сав газрын 
эхийн газар ашиглалт, 
газрын бүрхэвч, нөөц 
ашиглалт, экологийн 

өөрчлөлт нь голын доод 
хэсгийн гидрологид 

хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Голын сав газрын эхийн 
газар ашиглалт, гөзрын 
бүрхэвч, нөөц ашиглалт, 

экологийн өөрчлөлт 
нь голын дээд ба доод 

хэсгийн эдийн засгийн үнэ 
цэнэд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Туул голын эхийн 
эдийн засгийн холбоо 

ба өөрчлөлтийн 
нөлөөллүүд нь юу вэ?
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бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн зах зээл дэх үнэ, 
ханш зэрэг мэдээллийг ердийн санамсаргүй 
аргаар сонгож авсан 27 малчнаас санал 
асуулга авах замаар мэдэж авсан. Түүнээс 
гадна зарим бэлчээрийн тэжээлийн нөөц болон 
даацанд хэмжилт хийсэн. Мал бэлчээрлүүлэх 
талбай болон бэлчээрийн нөхцлийг харуулсан 
зураглалыг судалгааны явцад бэлтгэсэн. 
Ан агнуур ба аялал жуулчлалын•  талаар 
хийсэн судалгааны ажилд хэвлэгдсэн, 
хараахан хэвлэгдэж гараагүй байгаа ном, 
бүтээл, судалгааны материал болон ан агнуур, 
аялал жуулчлалын холбоотойгоор засгийн 
газраас гаргасан статистик мэдээлэл, газрын 
зургуудыг ашигласан ба Туул голын сав газрын 
эхэн хэсгийн орон нутгийн удирдлагуудтай 
уулзалт, ярилцлагуудыг хийсэн. Мөн энэ 
бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны 
баазуудын талаарх мэдээллийг эмхэтгэснээс 
гадна 104 жуулчны баазуудын талаар суурь 
мэдээллийг цуглуулсан. Жуулчлалын үйл 
ажиллагаа эрхлэхээс олох орлого, үнэ ханш, 
жуулчдад санал болгодог бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ, жуулчдын шаардлага, эрэлт 
хэрэгцээ зэргийн талаар илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авах зорилгоор сонгон авсан жуулчны 
операторуудтай ярилцлага хийсэн. Ялгаатай 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг жуулны баазуудын 
байршлыг харуулсан газрын зураг бэлтгэсэн.
Ойн дагалт баялагийн•  талаар хийсэн 
судалгааны ажилд хэвлэгдсэн, хараахан 
хэвлэгдэж гараагүй байгаа ном зохиолууд, 
ойн дагалт баялагтай холбогдолтой засгийн 
газраас гаргасан статистик мэдээлэл, газрын 
зургуудыг ашигласан ба Туул голын сав газрын 
эхэн хэсгийн орон нутгийн удирдлагуудтай 
уулзалт,ярилцлагуудыг хийсэн. Тухайн бүсэд 
хийсэн ажиглалт болон тэнд амьдардаг 
айл өрхүүдтэй хийсэн ярилцлагын үр дүнд 
тухайн ойгоос ямар төрлийн баялагийг, 
хир хэмжээтэйгээр түүдэг, тэдгээрээс ямар 
хэмжээтэйг өөрсдийн ахуйн хэрэгцээнд 
хэрэглэж, ямар хэмжээтэйг зах зээлд ямар 
үнээр нийлүүлдэг талаарх дэлгэрэнгүй 
судалгааг авсан. Ойн дагалт баялагийг түүдэг 
газар болон тэдгээрийн орчин нөхцлийг 
харуулсан газрын зураг бэлтгэсэн.
Гуалин болон түлшний мод бэлтгэл• ийн талаар 
хийсэн судалгааны ажилд хэвлэгдсэн, хараахан 
хэвлэгдэж гараагүй байгаа ном зохиолууд, мод 
бэлтгэл, түлшний модтой холбогдолтой засгийн 

газраас гаргасан статистик мэдээлэл, газрын 
зургуудыг ашигласан ба Туул голын сав газрын 
эхэн хэсгийн орон нутгийн удирдлагуудтай 
уулзалт,ярилцлагуудыг хийсэн. Тухайн бүсэд 
хийсэн ажиглалт болон тэнд амьдардаг айл 
өрхүүдтэй хийсэн ярилцлагын үр дүнд ямар 
төрлийн модыг хир хэмжээтэйгээр бэлтгэдэг, 
ашигладаг талаар болон зах зээлд худалдаалдаг 
үнэ ханшийнх нь талаар илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авсан. Судалгааны ажлын явцад 
модны төрөл, тэдгээрийг бэлтгэдэг талбайг 
харуулсан газрын зураг бэлтгэсэн. 
Улаанбаатар хотын ус хэрэглэгчд• ийн судалгааг 
хийхдээ хэрэглэгч тус бүрээр нь гаргасан усны 
хэрэглээний тооцоо, нийт түгээгддэг усны 
хэмжээ, Улаанбаатар хотын усны ирээдүйн 
хэрэгцээ, шаардлага, үнэ тариф, усны салбарт 
хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд, усны 
ашиглалтын талаар засгийн газраас гаргасан 
статистик мэдээллүүдийг ашигласан. Усны 
хэрэгцээ,түүнтэй холбоотойгоор үүсдэг 
асуудал, бэрхшээл, ахуйн болон үйлдвэр, 
үйлчилгээний зориулалтаар ашигладаг усны 
талаар хувь хүмүүстэй ярилцлага хийсэн.

Өгөгдлийн дүн шинжилгээ

Уг судалгаа нь эдийн засгийн үнэлгээ болон 
эко-гидрологийн дүн шинжилгээг нэгтгэсэн 
ажил юм. Өөрөөр хэлбэл, голын сав газрын 
эхийн менежментийн өөрчлөлтөөс үүдэн гарах 
биофизик нөлөөлөл болон нийгэм-эдийн засгийн 
хүчин зүйлүүдийг давхар тооцсон гэсэн үг. 
Үүнийг дараах гол хүчин зүйлүүдээр тооцсон 
болно. Үүнд:

Хүн амын суурьшил, газар болон нөөцийн янз • 
бүрийн ашиглалтын түвшин, үйл ажиллагааны 
хэлбэрүүдийн улмаас ирэх 25 жилийн хугацаанд 
Туул голын эхэн хэсэгт газрын бүрхэвчинд 
гарах өөрчлөлтүүд загварчлав. Эдгээр үйл 
ажиллагааны хувилбарууд, экосистемийн гол 
параметрүүдэд учрах болзошгүй өөрчлөлтийн 
талаарх төсөөллийг тухайн бүс нутагт одоо 
явагдаж байгаа өөрчлөлт, хандлагад тулгуурлан 
гаргалаа.     
Эко-гидрологийн аргыг Швед улсын ус, цаг • 
уурын хүрээлэнгийн боловсруулсан HBV 
загварт үндэслэсэн. Туул голын эхийн 25 
жилийн өдөр тутмын өнгөрөлтийн симуляцийг 
түүний хур тунадас, температур, ууршилтын 
мэдээлэл дээр үндэслэн тооцоолж, гаргав. 
Гидрографын дүн шинжилгээг Туул голын 
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эхэн  хэсгийн газар ашиглалтын өөрчлөлт нь 
гүний болон гадаргын усны хэмжээнд цаг 
хугацааны явцад ямар нөлөөлөл үзүүлэхийг 
тооцоход ашиглалаа.
Экосистемийн үнэлгээний аргачлал нь тухайн • 
экосистемийн газар ба байгалийн нөөц 
ашиглалт, голын доод хэсгийн ус ашиглалтын 
үнэ цэнийг тооцохдоо  зардалд суурилсан 
үнэлгээ болон “revealed preference”, “stat-
ed preference” зэрэг аргуудыг ашигласан. 
Энэ нь аливаа үйл ажиллагааны ахиуц үнэ 
цэнийг тооцон гаргадаг. Өөрөөр хэлбэл, сав 
газрын менежментийн одоогийн байдлаас өөр 
менежментийг авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд 
эдийн засгийн үнэ цэнийн өөрчлөлтийг 
тооцдог юм. Үнэ цэнийг 25 жилийн хугацаанд 
загварчилсан бөгөөд өнөөгийн үнэ цэнийг 10 
хувийн хямдралын хүүгээр тооцон гаргасан 
болно (Төв банкны хямдралыг тооцох 
одоогийн ханшийг баримтлав).  

Ìэдээ материалын олдоц, хязгаарлагдмал 
байдал
Туул голын эхийн экосистемийг үнэлэх гидро-
экологийн болон эдийн засгийн тохиромжтой арга 
зүйг шинээр  бий болгоход нилээд бэрхшээлтэй 
байлаа. Монгол улсын хувьд экосистемийн үнэ 
цэнийн үнэлгээ урьд өмнө хийгдэж байгаагүй, 
Туул голын дээд хэсгийн нийгэм-эдийн засгийн 
болон биофизикийн өгөгдлүүд маш ховор бөгөөд 
өөр өөр эх сурвалжуудаас ялгаатай, хоорондоо 
тохирохгүй байсан ба судалгааны ажлыг хийж 
явуулах хугацаа, санхүүжилт болон бусад 
нөөц хязгаарлагдмал байсан зэрэг нь судалгааг 
явуулахад хүнд нөхцөл бий болгосон.
Үүний зэрэгцээгээр шийдвэр гаргагчид 
болон бодлого тодорхойлогчид өөрсдийн үйл 
ажиллагаанд авч хэрэгжүүлэх боломжтой, 
Монгол орны өөр бусад хэсэгт ч мөн ашиглаж 
болохуйц нарийн, нягт,бодлогын холбогдолтой, 
практикт ашиглаж болох үнэлгээний нэгдсэн 
арга зүйг яаралтай боловсруулах нь уг ажлын 
явцад тохиолдсон бас нэгэн шалгуур байсан. 
Уг судалгааны ажлын үр дүнд бий болсон арга 
зүй нь уялдаа холбоо сайн, үнэмшил төрүүлэхүйц 
мэдээллийг бий болгохоос гадна бодит нөхцөлд 
нийцэх байдал нь сайн, мөн аливаа нэгэн 
өгөгдөл, цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө бага буюу 
хязгаарлагдмал үед хэрэглэснээр хурдан, практикт 
нийцэх мэдээлэл боловсруулан менежментийн 

шийдвэр гаргахад үр ашгаа өгөх боломжтой 
юм. Уг үнэлгээний арга зүйг боловсруулахад 
ашигласан эко-гидрологи загварчлал болон 
эдийн засгийн үнэлгээний арга зүй нь тайлангийн 
хавсралтад нэгтгэгдсэн болно.
Энэхүү судалгаа нь Монгол улсад экосистемийн 
үнэлгээний арга зүй боловсруулах чиглэлээр 
хийгдэж буй анхны ажил, оролдлого юм. 
Зайлшгүй шаардлагын улмаас уг судалгааны 
ажил нь маш олон таамаглалуудыг дэвшүүлэн, 
хялбарчилсан байдлаар хийгдсэний зэрэгцээ 
бүрэн бус, бодит бус өгөдлүүдийг ашиглан 
ерөнхий дүн, ойролцоо утгуудыг гаргасан ба 
судалгааг хийх явцад боломжтой байсан бүхий 
л өгөгдөл, мэдээллүүдийг авч ашигласан 
болно. Гэсэн хэдий ч гарсан үр дүн нь эцсийн, 
нарийн үр дүн байж чадахгүй гэдгийг дурьдахыг 
хүсэхийн ялдамд илүү дэлгэрэнгүй, нарийвчлал 
бүхий мэдээ, материал бий болсон цагт холбогдох 
мэдээллүүдийн дагуу уг судалгааг нарийвчлан, 
шинэчлэх болно. 
Судалгааны ажлын явцад тулгарч байсан 
хязгаарлалтууд ба зарим шийдэл:

Усны хэрэглээний үнэ цэнийг Улаанбаатар •	
хотын усны төлбөрийн үндсэн дээр тооцсон. 
Одоогийн байдлаар усны үнэ цэнийг бодитой 
тогтооход шаардлагатай мэдээлэл хомс байна. 
Усаар хангахад зарцуулж байгаа зардал болон 
усыг ашиглан явуулж буй янз бүрийн үйл 
ажиллагааны (үйлдвэр, хагас суурин мал аж 
ахуй, МАА-н үйлдвэрлэл гэх мэт) орлогын 
талаарх мэдээлэл бага, бараг байхгүй байгаа. 
Одоогийн усны тариф нь бүхний мэдэхээр хэт 
өндөр татаастай тул ус хэрэглэгчдийн авч  буй 
ахиуц ашиг, эсвэл  ус түгээгчид учирч буй ахиуц 
зардлыг тооцоход тохиромж муутай үзүүлэлт 
байж болох юм. Усны үнэлгээг тооцоолох 
нарийвчилсан дүн, мэдээ олдоц муутай байсан 
тул Дэлхийн Банкнаас гаргасан хэрэглэгчид 
усны төлбөрт хэдий хэмжээний мөнгө төлөхөд 
бэлэн байна вэ гэсэн судалгааны үр дүнг 
ашиглан усны тарифийг тооцов. Иймд хэрвээ 
усны хомсдол үүссэн тохиолдолд түүнийг 
даган ахиуц үнэ ч мөн өснө гэсэн үг юм. Уг 
судалгаанд авч ашигласан усны үнэ тариф нь 
түүний үнийг хамгийн багаар тооцсон хэмжээ 
гэдгийг анхаарвал зохино. 
¯нэ цэнийн үнэлгээ нь Òуул голын эхийн •	
экосистем, газар болон нөөцийн нийт 
хэмжээ, бүх үнийг тогтоохыг зорилго 
болгоогүй. Судалгаа нь Туул голын эхийн 
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экосистемээс гарч буй үр ашгийг тооцоход 
чиглэсэн, тухайлбал, усан хангамжийн үнэ 
цэнэ, аялал жуулчлал, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, 
түлшний мод болон гуалин бэлтгэл, ойн дагалт 
баялагийг түүж борлуулахаас олох орлогуудыг 
тооцсон. 
Ýдийн засгийн үнэ цэнийг нийт орлого •	
эсвэл зарлагаар нь (бохироор) тооцсон. 
Үүнд хөдөлмөрийн хөлс, эцсийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж орлого олоход зарцуулагдсан орц, 
бусад хүчин зүйлүүдийг хасч тооцоогүй болно. 
Ялангуяа Туул голын эхийн газар ба байгалийн 
нөөц ашиглалтын үнэ цэнэ (аялал жуулчлал, 
мал аж ахуй эрхэлж олох орлого болон мод 
бэлтгэл, ойн дагалт баялаг)-ийн нийт хэмжээг 
оруулсанаас бус нэмүү өртөг, илүүдэл, 
үлдэгдэлийг тооцоогүй. Мэдээллийн хомсдол, 
цаг хугацааны хязгаарлалтууд нарийвчилсан 
тооцоо хийх боломжгүй болгосон.  
Ýкосистемийн үнэлгээний судалгаа нь •	
зөвхөн хэсэгчлэн хийгдсэн. Энэ ажил нь 
Туул голын экосистемийн бүх бүрэлдэхүүн 
хэсгийг нэг бүрчлэн, эсвэл бүх төрлийн 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ бүтээгдэхүүн тус 
бүрийн эдийн засгийн үнэ цэнийг тооцоогүй 
болно. Мэдэгдэхүйц орхигдуулсан асуудал 
нь тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз 
байдал болон экосистемийн устай холбоогүй 
бусад үйлчилгээ зэрэг юм.  Экосистемийн 
усны үйлчилгээний хувьд зөвхөн усны урсац, 
хангамжийн хэсэгт анхаарсан ба усны чанар, 
үерийн хүчийг сааруулах зэрэг экосистемийн 
бусад үйлчилгээнүүдийг тооцоонд 
оруулаагүй.       

Òайлангийн бүтэц
Тайлангийн оршил хэсэгт судалгааны • 
ажлыг ямар учраас, яагаад хийх болсон, 
мөн судалгаанаас ямар үр дүн гарсан талаар 
тусгасан. Мөн уг бүлэгт судалгааны ажлын 
хүрээнд хариулахаар зорьсон асуултууд болон 
судалгааны гол зорилгын талаар нэгтгэн, 
дүгнэн бичсэн болно.
Тайлангийн нэгдүгээр бүлэгт Улаанбаатар • 
хотод үүсч буй усны асуудал, голын доод 
хэсгийн усыг хэвийн хэмжээнд байлгахын 
тулд түүний эхэн хэсгийн экосистемийг 
хамгаалахын ач холбогдол, мөн Туул голын 
эхийн газар ба байгалийн нөөцийг тогтвортой 
ашиглахын тулд эдийн засаг, санхүүгийн арга 

хэрэгслүүдийг хөшүүрэг болгон ашиглах 
зайлшгүй шаардлагуудын талаар гарган 
тавьсан болно. 
Судалгааны тайлангийн хоёрдугаар бүлэгт • 
Туул голын сав газар, түүний эхэн хэсгийн 
экосистем, мөн судалгааны талбайн хил 
хязгаарын талаар бичсэн болно.
Тайлангийн гуравдугаар бүлэгт Туул голын • 
дээд хэсэг дэх газар ба нөөц ашиглалт, аялал 
жуулчлалын үйл ажиллагаа, мал аж ахуй 
эрхлэлт, хэрэглээний ба түлшний мод бэлтгэл, 
ойн дагалт баялагийн ашиглалт зэргээс бий 
болох эдийн засгийн үр өгөөжийн талаар 
нарийвчлан бичсэн болно.
Уг тайлангийн дөрөвдүгээр бүлэгт Улаанбаатар • 
хотын ахуйн ба үйлдвэр, үйлчилгээ, хөдөө аж 
ахуйн зориулалтаар ашиглах усан хангамжийн 
тоо хэмжээ, эдийн засгийн үнэ цэнийн талаар 
нарийвчлан авч үзсэн болно.
Тавдугаар бүлэгт Туул голын эхэн хэсэгт • 
ирээдүйд хэрэгжиж болох менежментийн 
хувилбаруудын загварчлалын талаар авч 
үзсэн болно. Мөн энэ бүлэгт голын эхийн 
газар ашиглалт ба нөөцийн өөрчлөлт нь голын 
урсгалын доод хэсгийн усны хэмжээ болон 
гидрологид ямар нөлөө үзүүлж болох талаар 
дэлгэрэнгүй дүрсэлсэн. 
Зургаадугаар бүлэгт Туул голын эхийн • 
экосистемд менежментийн өөр өөр шийдлүүд 
авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд түүний дээд ба 
доод хэсэгт үйл ажиллагаа явуулагч бүлгүүдийн 
хувьд эдийн засгийн ямар өөрчлөлт гарч болох 
талаар тодорхой өгүүлсэн.
Тайлангийн долдугаар бүлэгт Туул голын • 
эхийн экосистемийг хамгаалах зорилгоор 
Улаанбаатар хотын усны дэд бүтцийн хувьд 
хөрөнгө оруулалт хийхийн зайлшгүй ач 
холбогдол, хэрэгцээ шаардлагын талаар 
тодорхой дурьдсан.
Уг тайлангийн хавсралтад Туул голын эхийн • 
экосистемийн эдийн засгийн ач холбогдлыг 
үнэлэхэд ашигласан эко-усзүйн загварчлал 
болон эдийн засгийн аргууд, загварчлал 
зохиоход ашигласан таамаглалуудын талаар 
оруулж өгсөн. 
Ашигласан хэвлэл, тайлбаруудыг тайлангийн • 
төгсгөлд оруулсан. 
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Õүрээгээ тэлж буй Улаанбаатар хот
Улаанбаатар хот нь Монгол Улсын хамгийн 

том хот бөгөөд улсын нийт бүтээгдэхүүний 70 
орчим хувийг энд үйлдвэрлэдэг1 ба нийгэм, соёл, 
үйлдвэрлэлийн гол төв юм. Монгол Улсын нийт 
хүн амын 40 орчим хувь нь Улаанбаатар2 хотод 
амьдардаг бөгөөд энэ хот 1940-д оны үед 30,000, 
1998 онд 650,000 тус тус оршин суугчидтай 
байсан бол өдгөө сая илүү хүн ам энд амьдарч 
байна. 1990-2003 оны хооронд Улаанбаатар 
хотын хүн амын өсөлт 5 хувьтай байсан нь 
улсын дунджаас даруй 3 дахин их үзүүлэлт 
юм. Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөгөөнөөс 
харахад 2020 он гэхэд хотын хүн амыг 1.62 саяд 
хүрнэ хэмээн таамаглаж байна. 

Усны аюулгүй байдал нь Улаанбаатар хотын 
эдийн засгийн ирээдүй болох нь

Улаанбаатар хотын оршин суугчдын усан 
хангамж цэвэр, тогтмол байх нь тэдний эрүүл 
мэнд, сайн сайхан амьдралд зайлшгүй чухал 
бөгөөд хотын хөгжил, цэцэглэлтэд ч мөн давхар 
нөлөөтэй. Улаанбаатар хот ирээдүйд улам 
бүр хүрээгээ тэлэхийн зэрэгцээ цэвэр усны 
хэрэгцээ, шаардлага нэмэгдэж, үүний улмаас 
усан хангамжийн дутагдал бий болж эхлэнэ. 
Одоогийн усны шугам сүлжээ нь 50 гаруй жил 
хэрэглэгдэж байгаа төдийгүй гүний худгууд 
нь хуучран элэгдсэн хэдий ч өнөөг хүртэл 
ашиглагдсаар л байна. Сүүлийн үед хийгдсэн 
судалгаа, тооцооны үр дүнгүүд Улаанбаатар хот 
2020 он буюу түүнээс өмнө усны хомсдолд орно 
гэдгийг харуулж байна.

Улаанбаатар хотын усан хангамжийг 
ирээдүйд баталгаатай байлгах зорилгоор 
Монгол Улсын засгийн газраас хэд хэдэн арга 

хэмжээг санаачилсан. Энэ чиглэлээр хандивлагч 
орнуудын болон улсын тодорхой хэмжээний 
төсвийг үүнд зарцуулж байна. Улаанбаатар хотын 
усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, усны хэрэгцээ 
шаардлагыг зохицуулах зорилгоор төрөл бүрийн 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Эдгээр 
төлөвлөсөн ажлуудын ихэнх хэсэг нь шинээр 
цооног, худгуудыг өрөмдөх, гүний усыг татан 
гаргах хүчин чадлыг сайжруулах, өргөтгөх, ус 
хуримтлуулах томоохон хэмжээний сав байгуулах 
гэх мэт голчлон инженер, техникийн шийдлүүд 
байгаа хэдий ч усны эх үүсвэрээ зүй зохистой 
ашиглах талаар яриа гарч эхэлж байна. 

Туул голын хөндийн  алювийн сэвсгэр 
хурдсанд агуулагдаж буй газрын доорхи  
усны хэмжээнээс Улаанбаатар хотын усан 
хангамж бүрэн хамаарч байна. 2020 оныг 
хүртлэх Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх мастер 
төлөвлөгөөнд хотын хөгжлийн нэг хэсэг 
нь түүний сав газрын эхийг  хамгаалах гэж 
дурьдсан бол мөн 2002-2006 оны Усны үндэсний 
хөтөлбөрт Туул голын сав газарт усны нөөцийн 
нэгдсэн менежмент бодлогыг  хэрэгжүүлэх тухай 
тусгасан байна. 

Ýкосистемийг усны дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг гэж үзэн хамгаалахад хөрөнгө оруулалт 
хийх  

Засгийн газрын дэмжиж байгаа усны 
нөөцийн нэгдсэн менежмент хийх арга зам 
нь Улаанбаатар хотын газрын доорхи усыг 
соруулан хадгалж, цэвэрлэж, түгээж байдаг дэд 
бүтцэд хөрөнгө оруулахаас гадна хотын усан 
хангамжийн эх үүсвэрийг зохистой ашиглахад 
шаардагдах хөрөнгийг хүртээмжтэйгээр 
хувиарлах шаардлагатайг заажээ. Голын 
урсгалын доод хэсэгт найдвартай, цэвэр усны 
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тогтмол үйлчилгээг байлгахын тулд Туул голын 
эхийн экосистемийн (тухайлбал, ой, тал хээр, 
уулын) гүйцэтгэж байгаа чухал үүргийг ойлгож, 
үнэлсэнээр дээрх нэгдсэн менежментийн арга 
замыг боловсруулсан ажээ.

Усны дэд бүтцийн байгалийн бүрдлүүдэд 
хөрөнгө оруулах нь дэд бүтцэд зарцуулж буй  
зардлуудыг үлэмж хэмжээгээр хэмнэнэ гэдгийг 
дэлхийн олон орны туршлага харуулж байна. 
Жишээ нь, АНУ-н Оригон мужын Портланд, 
Мэйне дахь Портланд, Вашингтон мужын Сиатл 
зэрэг хотуудад голын сав газрыг хамгаалахад 
зарцуулсан 1 америк доллар бүр нь усыг шүүх, 
цэвэршүүлэх байгууламж барихад шаардагдах 
байсан 7.50- оос 200 хүртэл америк долларыг 
хэмнэж байна. Мөн Катскилийн нурууны эхэн 
хэсгийн ойг хамгаалснаар Нью Йорк хотынхон 
ундны усныхаа чанарыг сайжруулахын тулд 
зарцуулахад хүргэх 4-6 тэрбум америк долларыг 
хэмнэж чадна гэдэгтээ итгэж байгаа аж.

Улаанбаатар хотын усны салбарын нэг хэсэг 
болох байгалийн экосистемд хөрөнгө оруулахад 
гарах эдийн засгийн үр өгөөжийн талаар мэдээлэл 
байхгүй бөгөөд энэ нь уг судалгааг хийхэд бас 
нэгэн чухал түлхэц өгсөн хүчин зүйл юм. Энэхүү 
судалгааг хийснээр голын урсгалын доод хэсэгт 
Туул голын эх хэсгийн экосистемийн үзүүлж 
буй ач холбогдол, үнэ цэнийг тогтоох юм. Мөн 
уг судалгааны ажил нь Улаанбаатар хотын усан 
хангамжид тулгарч буй бэрхшээлийг шийдэх 
зардал багатай, зөв шийдлийг олоход хувь нэмрээ 
оруулах давхар зорилгыг өөртөө багтаасан. Энэ 
бүхний зэрэгцээ улс орны эдийн засагт хүрээлэн 
буй орчны гүйцэтгэж буй үүрэг, оруулж буй хувь 
нэмрийн талаар судалж, мэдэх гэсэн Монгол 
Улсын Засгийн газар болон Дэлхийн Банкны 
сонирхол нь уг судалгааг хийх бас нэг үндэс 
болсон байна.

 
Ýкосистемийн хамгаалалтад шаардагдах 
зардал

Туул голын эхийг хамгаалах нь эдийн засгийн 
цэвэр ашгийг авчирч буйг уг судалгаа харуулж 
байгаа ба усны хэрэглээнээс олж буй ашиг нь 
усны эхийг хамгаалах зардлаас их гарч байна. 

Эдийн засгийн өнцгөөс авч үзвэл, голын 
урсгалын доод хэсгийн усны чанарыг сайн 
хэвээр байлгах нийгмийн ашиг сонирхолын 

үүднээс голын эхэн хэсгийн сав газрыг хамгаалж 
байгалийн тэнцвэрийг хадгалах нь эдийн засгийн 
гол үндэслэл болох юм.  Энэ үүднээс, Туул 
голын сав газрын бүхий л нөөц баялагийг агуулж 
байдаг Хан Хэнтийн дархан цаазат газар болон 
Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрыг 
хамгаалахад төсвийн хөрөнгийг зарцуулах 
нь зүй ёсны хэрэг юм. Хэдийгээр Туул голын 
экосистемийг хамгаалсанаар Улаанбаатар хотын 
усны холбоотой бүх асуудлыг шийдэж чадахгүй 
хэдий ч ирээдүйд үр дүнгээ өгөх хөрөнгө оруулалт 
болж чадна. 

Туул голын эхийг хамгаалахтай холбоотой 
учирч буй зардал зөвхөн Засгийн газарт оногдож 
байгаа биш юм. Тусгай хамгаалалттай газруудад 
байгаль орчны хууль дүрмүүдийг сахин 
мөрдүүлэх болон хамгаалалтанд зарцуулагдах 
шууд зардлаас гадна зкосистемийг хамгаалснаар 
алдагдах боломжийн зардал мөн гарна.    

Голын урсгалын доод хэсэгт усны чанар 
хүртээмжийг сайн байлгах үүднээс голын эхэн 
хэсэгт газрын болон бусад нөөц баялагийн 
ашиглалтыг зогсоож, эсвэл хязгаарласнаар бизнес 
эрхлэгчдэд учрах ашиг орлогын алдагдалаас энэ 
алдагдсан боломжын зардал бүрдэх юм. 

Уг тайланд дүрсэлсэнчлэн, Голын эхийн 
хамгаалалтыг сайжруулсанаар тухайн нутагт 
үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны бааз, мал 
аж ахуй,эрхлэгчид, ахуйн хэрэглээний болон 
түлшний мод бэлтгэгчид, ойн дагалт баялагийг 
түүн ашиглагч нарт энэхүү зардал ноогдох 
болно. 

Туул голын эхийн экосистемийг хамгаалахын 
чухлыг олон нийт хүлээн зөвшөөрч байгаа хэдий 
ч энэ хэсгийн газар, нөөцийг ашиглагчдын хувьд 
энэ нь ашиггүй учраас зөрчилтэй нөхцөл үүсэн 
гарах юм. 

Хэдийгээр аж ахуйн явуулж ирсэн үйл 
ажиллагаа нь экосистемыг доройтуулж буй 
хэдий ч цаашид ашиглалтыг үргэлжлүүлбэл 
Туулын эхэн хэсгийн нөөцийг ашиглагчид ойрын 
хугацаанд ашиг орлого олсоор байх болно.

Улаанбаатар хотын ус хэрэглэгчдийн 
тусын тулд ашиглалтыг багасгаснаар Туулын 
эхийн оршин суугчид, бизнес эрхлэгчдийн 
амьжиргаагаа залгуулах, ашиг орлого олох эх 
үүсвэр шууд багасна. 
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Хууль дүрмийг сахиулах, хэрэгжилтийг 
хангуулах, торгууль шийтгэл ноогдуулах ажил 
нь Туулын сав газрын эхэн хэсэгт явуулж буй 
хамгаалалтын стратегийн цөм арга хэмжээ 
бөгөөд хууль бус үйлдэл, байгалийн баялагийг 
цөлмөн ашиглах явдалтай хийх тэмцэл мэдээж 
цаашид үргэлжлэх боловч хуулийг сахиулах энэ 
мэт ажил хэцүү бөгөөд зардал их шаарддаг нь 
амьдрал дээр нотлогдсон билээ.          

Ийм ч учраас голын сав газрын экосистемийн 
доройтол тодорхой хяналтгүйгээс улам газар 
авсаар байгаа юм. Мөн Туулын эхэн хэсэгт 
амьдарч байгаа зарим оршин суугчид амьжиргаа 
залгуулах бусад эх сурвалж дутмаг учир одоогийн 
амь зуух арга хэрэгслээ өөрчлөх боломжгүй 
байдалтай байна.          

Туул голын эх нь голын урсгалын доод 
хэсгийн хувьд эдийн засгийн чухал ач 
холбогдолтой гэдгийг үзүүлсэнээр бүх асуудал 
шийдэгдэж байгаа хэрэг биш билээ. 

Судалгааны үр дүнд Экосистемийг хамгаалах 
төсвийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийг Засгийн газар яаж бүрдүүлэх? 
мөн Туулын эхийн нөөц ашиглагчдыг экологийн 
хувьд тогтвортой ашиглалтын хэлбэрт яаж 
шилжүүлэх? гэсэн чухал асуултууд урган гарч 
ирж байна. 

Нэгэнт Туул голын эх хэсгийн экосистемийг 
хамгаалахад хөрөнгө оруулалт хийх нь эдийн 
засгийн хувьд ач холбогдолтой гэдэг нь 
ойлгомжтой байгаа өнөөгийн нөхцөлд байгалийн 
энэхүү бүтээмж ихтэй, үнэт хөрөнгийг цаашид 
цэвэр усаар хотын ус хэрэглэгчдийг байнга 
хангаж байх нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд 
засгийн газарт экосистемийг хамгаалсанаар гарч 
буй үр ашиг, хамгаалалтын зардлын хоорондын 
тэнцвэрийг зөв байлгах асуудал тулгарч байна. 
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Òуул гол
Туул голын сав газар нь хэдийгээр Монгол 

орны нийт нутаг дэвсгэрийн ердөө гуравхан 
хувийг эзлэдэг (1-р зураг) боловч нийт хүн 
амын талаас илүү хувь нь энд оршин суудаг. Тус 
улсын зүүн хойно байрлах Хэнтийн нуруунаас 
эх аван урсах Туул гол нь нийтдээ 704 км урт 

ба ус хурах талбай нь 49,840 хавтай дөрвөлжин 
км юм.  Туул гол нь Улаанбаатар хотын баруун 
урд талаар урсдаг (2-р зураг) бөгөөд чиглэлээ хэд 
хэд өөрчлөн урсаж Орхон голд цутгах ба  Орхон  
Сэлэнгэ мөрөнд, цаашлаад ОХУ-н Байгаль нуурт 
цутгадаг байна. 

2. Ñóäàëãààíû òàëáàé: Òóóë ãîëûí ñàâ ãàçðûí 
òóõàé

Ãàçðûí çóðàã 1. Òóóë ãîëûí áàéðøèë

Нийслэл
Аймгийн төв
Гол мөрөн
Нуур
Туул голын сав
Аймгийн хил
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Туул голын савыг нь 9 дэд сав газарт хувааж болох 
ба эдгээр нь:Туул-Босго, Тэрэлж, Хөлийн гол, 
Улиастай, Сэлбэ, Түргэн,  Доод Туул болон Харуух 
болно. Уг тайланд Туул голын 2 дэд сав газар болох 
Туул-Босго ба Тэрэлжийн талаар  авч үзлээ (Газрын 
зураг 3). Тэрэлж нь Туул голын хамгийн том цутгал  
бөгөөд усжих талбай нь 1,380 хавтгай дөрвөлжин 
км ба Бага Хэнтийн уулсын урд бэлээс  эх авч байна.
Туул голын эхний  хэсэгт ойролцоогоор 40 орчим 
гол, булаг шанд, цөөрөм, нуур бий.

Судалгааны талбай
Уг судалгааны ажил нь Туул голын эх ба доод (усны 
хэрэглэгчид) хэсгийг аль алиныг нь авч үзсэн. Туул

Ãàçðûí çóðàã 2. Òóóë ãîëûí ñàâ ãàçàð

Өндөр уулын нугын бэлчээр ба уул хоорондын хотгор, хөндий
Өндөр уулын тундр
Уул хоорондын ба уулын хөндийн нам дор газрын бэлчээр
Хөрс бүхий нам дор газрын бэлчээр
Нуурын хөндий дэх нуга
Тачир ургамал бүхий талархаг нуга
Уулын ой
Уулын нугархаг хээр
Бэлчээргүй талбай
Голын хөндийн нуга
Сийрэг ургамалжилт бүхий элс
Тэгш тал газрын хуурай хээр, хээр
Сийрэг ургамалжилт бүхий чулуурхаг бэлчээр

Даваа,Басандорж 2005.

Ãàçðûí çóðàã 3: Òóóë ãîëûí дэд ñàâ ãàçðóóд

Тэрэлжийн 
дэд ай сав

Туул Босгын 
дэд ай сав
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голын сав газрын эх хэсгийн талбайн хэмжээг ном,  
зохиол тус бүр дээр өөр өөрөөр авч үзсэн байсан ба 
жишээ нь З.Сарантуяа ба бусад (2003)1 7312 хавтгай 
дөрвөлжин км талбайтай гэж үзсэн бол Сугиура ба 

бусад (2005) 5512 хавтгай дөрвөлжин км талбайтай 
хэмээн тооцсон ба харин Даваа, Басандорж (2005)3, 
Даваа, Эрдэнэтуяа нар (2005)4 6300 хавтгай 
дөрвөлжин км талбайтай гэж тус тус тооцжээ. Иймд 

Ãàçðûí çóðàã 4: Òóóë ãîëûí ñàâ ãàçðûí дээд хэñãèéí ãèдðîëîãè

Хорооны төв
Төлөвлөж буй далан
Бохир ус цэвэрлэх
Усан сан
Усны мониторингийн цэг
Худаг
Сумын хил
Тусгай хамгаалалттай газар
Зам
Гол
Нуур
Ой
Туул голын ай савын хил

Òаних тэмдэг
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энэхүү судалгааны ажил нь Туул голын сав газрын 
дээд хэсэг ба доод хэсгийн талбайг 6300 хавтгай 
дөрвөлжин км гэж тооцоонд авч ашигласан. (Газрын 
зураг 5-г харна уу)

Сав газрын эх

Туул голын эхний хэсэг нийтдээ 5010 хавтгай 
дөрвөлжин км талбайтай ба үүнд:

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар; • 
Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын ихэнх хэсэг;• 
Эрдэнэ сумын баруун ба төв хэсэг тус тус • 
багтана.

Голын доод хэсэг

Уг судалгааны ажлын явцад голын доод хэсгийн 
хүрээг Гачууртаас Улаанбаатар хотын баруун хэсэг 
хүртлэх Туул голын дагуух зурвасаар авсан ба энэ нь 

нийтдээ 1290 хавтгай дөрвөлжин км талбай болно. 
Голын доод хэсгийн талбайд засаг захиргааны хувьд 
Улаанбаатар хотод харьяалагдах айл өрхүүд,үйлдвэр, 
аж ахуйн газрууд, мөн Гачуурт хорооны зарим хэсэг 
(шинээр баригдсан 225 хавтгай дөрвөлжин км 
талбай1) багтана.

Сав газрын эх

Туул голын сав газрын өндөржилт  нь далайн 
түвшнээс дээш 1200-2700 метрт хэлбэлздэг. 
Иймд уг талбайд экологийн хувьд олон янз орчин 
бүрдсэн1 ба үүнд өндөр уулын тундр, өндөр 
уулын нугархаг бэлчээр, тайгын ой, уулын хээр, 
ойн хээр, хээр, алаг цоог тархсан гол, нуур, булаг 
шанд, уул дов, чулуурхаг талбайнууд2 хамрагдана 
(Зураг 6). Монгол орны ойн нөөцийн 30%-с их 

Ãàçðûí çóðàã 5: Сóдàëãààíû тàëáàé

Ñàâ ãàçðûí ýõ
Ñàâ ãàçðûí äîîä õýñýã Ñóäàëãààíû òàëáàé

Òàéëáàð

Өндрийн шатлал

Ñóìûí õèë
Ñóìûí òºâ
Ãîë
Ýëñ
Íóóð
Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð
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хэсэг нь Хэнтийн нуруунд байх1 ба зонхилогч 
зүйлүүд нь  Хар мод (Larix sibirica),Сибирь 
хуш (Pinus sibirica) бөгөөд хаг өвс, хөвд ихтэй 
бүс юм1. Энэ хэсгийн нам дор газруудаар тайган 
ой тал хөндийтэй нийлэх ба шилмүүст болон 
навчит ой нь өвс ургамалтай холилдон ургадаг. 
Сав газрын эх  Туул,Тэрэлж  зэрэг голуудын 
сүлжээнд хамаарах ба эдгээр нь усны эх үүсвэр 
болж байдаг юм. Харин  Онон, Хэрлэн голууд 
дорно зүг рүү урсаж Амар мөрнөөр дамжин 
Номхон далайд гардаг байна.

Туул голын сав газрын дээд хэсгийн ихэнх 
талбай нь 1990-д оны эхээс улсын тусгай 
хамгаалалтад орсон байна. Туул голын сав газрын 
дээд хэсгийн наяад хувийг тусгай хамгаалалттай 
газар эзлэдэг ба Хан Хэнтийн дархан цаазат 
газар нь уг сав газрын хойд хэсэгт орших 
бөгөөд нийт 1.2 сая га талбайг эзлэдэг. Харин 
Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар 
нь Туул ба Тэрэлж голын өмнө хэсгээр 293,000 
га талбайг эзлэн оршдог.1 1994 онд батлагдсан 
Тусгай хамгаалалттай газрын тухай Монгол 
улсын хуулийн дагуу Хан Хэнтийн дархан 
цаазат газарт барилга барих болон олборлох 
үйл ажиллагаа явуулах нь хориотой бол Горхи-
Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын зарим 
хэсэгт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах 
болон уламжлалт газар,нөөцийг хязгаарлагдмал 
байдлаар ашиглахыг зөвшөөрдөг байна. 

Эдгээр тусгай хамгаалалттай бүс нутгуудад 
тайгын болон хээрийн 1150 гаруй зүйл ургамал, 
50 гаруй зүйлийн хөхтөн амьтан, 253 зүйлийн 
шувуу, 34 зүйл загас бүртгэгдсэн байна. Туул 
голын сав газрын дээд хэсэгт дэлхийн хэмжээнд 
ховордсон шувууны зүйл болох  Идлэг шонхор 
(Falco cherrug), Начин шонхор (F. Naumanni), 
Шар элэгт хөмрөг (Emberiza aureola) тархсан 
байна.Мөн Монгол орны хувьд ховордож буй 
зүйл болох нохой тас ч (Aegypius monachus) уг 
тусгай хамгаалалттай бүсэд байдаг. Уг талбайд 
тайгын биомд голчлон тохиолддог зүйлүүд их 
байдаг ба эдгээрт Нургийн сойр (Tetrao parvi-
rostris), Хув бэгбаатар (Strix uralensis), Харсуун 
ууль (Surnia ulula), Буслаг бүгээхэй (Glaucidium 
passerinum) мөн (Luscinia sibilans) орно. Энэхүү 
талбайд 50 зүйл хөхтөн, 5 зүйл хэвлээр явагч, 4 
зүйл хоёр нутагтан, 30 зүйл загас, 200 гаруй зүйл 

шавьж бүртгэгдсэн байна.Уг талбайд байх ховор 
болон устах аюулд орсон хөхтөний зүйлд хүдэр 
(Moschus moschiferus), хандгай (Alces alces), 
халиун буга (Cervus elaphus), хүрэн баавгай (Ur-
sus arctos), нохой зээх (Gulo gulo) , шилүүс (Lynx 
lynx), мануул мий (Felis manul) , голын халиу 
(Lutra lutra) болон шивэр тул (Hucho taimen) 
багтана.

Улаан хүрээ нь Хан Хэнтийн дархан цаазат 
газрын хилийг илтгэж байгаа бол цэнхэр хүрээ нь 
Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын 
хүрээг илтгэнэ.

7 дугаар зурагт үзүүлсэнчлэн тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн талбайг менежмент 
ба ашиглалтын зорилгоор бүсчилсэн ба Горхи-
Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын орчны 
бүсэд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр болсон. 
Эдгээр бүс нутгуудад одоо ресторан, бэлэг 
дурсгалын дэлгүүр, морь ба тэмээ унуулдаг 
газрууд, жуулчны гэр кемпүүд шигүү суурьшсан 
байна. Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын 
талбайг ерөнхийд нь хязгаарлагдмал хэрэглээний 
бүс, хамгаалалтын бүс болон цөм хэсэг хэмээн 
хуваадаг байна. Хан Хэнтийн дархан цаазат 
газрын ихэнх хэсэг нь хүний нөлөөнд төдийлөн 
өртөөгүй бөгөөд хамгаалттай ба хязгаарлагдмал 
хэрэглээний газар хэмээн хуваагддаг. Иймд энэхүү 
бүс нутагт морь унуулах,авиралт хийлгэх, аялал 
хийх үйлчилгээ явуулдаг цөөн тооны жуулчны 
баазууд байрладаг. 

Хэнтийн уулс нь Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолборт газрын зүүн талд байгалийн хаалт 
болж өгдөг төдийгүй эндээс Тэрэлж голоос дээш 
Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын баруун урд 
хэсэгт очих боломжийг хязгаарладаг.  

Байгалийн ийм тогтоц, газарзүйн нөхцөлөөс 
үүдэн Туул голын сав газрын эхэн дэх хүний 
нөлөө харьцангуй бага байдаг (Зураг 8). Сав 
газрын эхэн хэсгийн талбайг хүний нөлөөлөлд 
өртсөн байдал ба менежментээр нь 4 өргөн бүсэд 
хуваах боломжтой (Зураг 9) ба энэ талаар 6-р 
бүлэгт дэлгэрэнгүй дурьдсан болно. 



Òóóë ãîëûí ýõèéí ýêîñèñòåìèéí ýäèéí çàñãèéí ¿íý öýíý

10 11

Ñóäàëãààíû òàëáàé: Òóóë ãîëûí ñàâ ãàçðûí òóõàéÒóóë ãîëûí ýõèéí ýêîñèñòåìèéí ýäèéí çàñãèéí ¿íý öýíý

10 11

Ñóäàëãààíû òàëáàé: Òóóë ãîëûí ñàâ ãàçðûí òóõàé

Ãàçðûí çóðàã 6: Òóóë ãîëûí ñàâ ãàçðûí дээд хэñãèéí óðãàìàëæèëт
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Хан Хэнтийн дархан цаазат газар: 
Тэрэлж голын дээд сав газрын хойд хил

1-р бүс: Энэ бүсэд сав газрын дээд хэсгийн 
хойд,баруун хойд хэсэг хамаарах ба Хан Хэнтийн 
дархан цаазат газрын ихэнх хэсэг энд оршдог. Уг 
бүс нь эгц, цавчим налуутай, уулархаг тул ийш 
явах зам байхгүйн дээр хүний нөлөөлөлд маш 
бага өртсөн.

2-р бүс: Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын 
өмнө, зүүн өмнө хэсгийн ихэнх талбай энд 
хамаарах ба мөн Тэрэлжийн гол руу уруудсан 
Эрдэнэ сумын баруун хэсгийн зурвас газар 
хамаарна. Ерөнхийдөө зарчмын хувьд уг талбай 
руу Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газраар дамжин очих боломжтой ба хүний 
нөлөөлөлд бага зэрэг өртсөн шинж тэмдэг энд 
ажиглагддаг. Харин сүүлийн үед Туул ба Тэрэлж 
голын хойд хэсгээр хүрээгээ тэлж буй хүний 
нөлөө энд үзэгдэж бэлчээр ба байгалийн баялаг 
ашиглах болсон. 

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газар : Тэрэлж голоос Туул гол хүртэл

3-р бүс: Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолборт газрын ихэнх хэсэгт хүрч очих 
боломжтой ба байгалийн баялгийн ашиглалт 
ихэсч, орчны доройтолд хүргэж буй шинж 
тэмдэг ажиглагдах болсон. Уг бүсийн зүүн 
хэсгээр малчдын суурьшил маш шигүү ба төв ба 
баруун хэсгээр нь жуулчны баазууд байрладаг. 
Мөн Тэрэлж, Босгын худалдааны жижиг төвүүд 
ч энд байрладаг.

Эрдэнэ сум болон Налайх дүүргийн баруун 
урд хэсэг: Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолборт газрын орчны бүс

4-р бүс: Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолборт газрын баруун, зүүн, урд хэсгийн 
хилийг хүрээлсэн уг зурвас газарт алаг цоог 
тарсан суурингууд ба бэлчээрийн талбай байхын 
зэрэгцээ зүүн урд зүгт нь нилээд зайтай хэд 
хэдэн уурхай үйл ажиллагаа явуулдаг. Уг бүсийн 

Ãàçðûí çóðàã 7: Ãîðхè-Òэðэëæèéí áàéãàëèéí цîãцîëáîðт ãàçàð áîëîí Хàí Хэíтèéí 
дàðхàí цààçàт ãàçðûí ìеíеæìеíт áà áүñүүд

Улаан хүрээ нь Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын хилийг илтгэж байгаа бол цэнхэр хүрээ нь Горхи-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолборт газрын хүрээг илтгэнэ.
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байгалийн төрх огцом өөрчлөгдөж буйн зэрэгцээ 
маш их доройтолд орж байгаа. Энэхүү бүсэд 
одоо байгаа байшин барилга, айл өрхүүд нь өдөр 
ирэх тусам байгалийн цогцолборт газрын урд 
хэсгийн орчны бүс рүү улам бүр хүрээгээ тэлж 

Ãàçðûí çóðàã 8: Òóóë ãîëûí ñàâ ãàçðûí дээд хэñãèéí өíдөðøèë áà áàéðçүé

байгаа. Гацууртын урд хэсгийн газар нь элэгдэлд 
их орсны дээр уг талбай бүхэлдээ бэлчээрийн 
доройтолд өртсөн. 
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Сав газрын доод хэсэг
Туул гол нь Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 

цогцолборт газраас доош баруун хойд зүгт, 
чиглэдэг ба дараа нь Улаанбаатар хот руу баруун 
тийш 50 км урсдаг. Улаанбаатар хотын усан 
хангамж нь Туул голын дагуух алювийн хурдсан 
дахь газрын доорхи уснаас бүрэн хамаардаг ба 
голын урсгалын доод хэсэгт ус хэрэглэгчийн 
гурван гол бүлэг болох ахуйн зориулалтаар ус 
хэрэглэгч, үйлдвэр, үйлчилгээний хэрэглэгч, 
газар тариалангийн усны хэрэглэгч нар байдаг.

 

Ахуйн хэрэглэгчид

Улаанбаатар хотын нийт хүн амыг одоогийн 
байдлаар 1,031 сая гэж үзэж байгаа бөгөөд 1940-д 
оны үед 30000, 1998 онд 650000, 2003 онд 900000 
байсан хүн ам сүүлийн жилүүдэд тогтвортой, 
тасралтгүй өсч байна.  Хотын хүн ам ерөнхийдөө 
гэр хороололд амьдардаг ба  орон сууцанд оршин 
суугчид гэж  ялгарах  бөгөөд  нийт хүн амын 
нэг хүрэхгүй хувь  нь амины байшин, сууцанд 
амьдардаг. Гэр хорооллын оршин суугчид болон 

орон сууцанд амьдардаг иргэдийн усны хэрэглээ 
ба хүртээмж  нь асар зөрөөтэй байгаа (мэдээлэл 
уг тайлангийн дунд хэсэгт бий).

Газарзүйн хувьд Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллын  бүс нь түүний нийт талбайн 70 орчим 
хувийг эзлэдэг.1 Үндэсний статистикийн газраас 
гаргасан мэдээнээс үзэхэд 2000-2002 оны хооронд 
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хүн ам 10%-р 
өссөн бол орон сууцанд оршин суугчдын хэмжээ 
бараг хэвээрээ буюу  тогтвортой байсан байна.  
Улаанбаатар хотын нийт хүн амын 60% нь гэр 
хороололд амьдардаг ба 40% нь орон сууцанд 
амьдардаг байна. 

Улаанбаатар хотын хүн ам нэмэгдэхийн 
хирээр хот хүрээгээ тэлж өмнө нь суурьшил 
төдийлөн төвлөрөөгүй байсан хотын зах руу тэлж, 
хүмүүс тэнд суурьшсаар байна. Ерөнхийдөө 
Туул голоос Гачуурт хүртлэх зайд болон Налайх 
дүүрэг хүртлэх зам дагуу хүн ам олноор төвлөрөх 
болсон.1 Сүүлийн үед эрчимтэй явагдаж буй 
газар олгох үйл ажиллагаа үүнд өөрийн хувь 
нэмрийг зохих хэмжээгээр оруулсан ба эдгээр 
газруудад айл өрхүүд шинээр суурьшиж, хашаа 

Ãàçðûí çóðàã 9: Òóóë ãîëûí дээд хэñэã дэх хүíèé íөëөөëөëд хàìãèéí èх өðтñөí ãàçðóóд

Тайлбар

Сумын хил
Сумын төв
Гол
Элс
Нуур
Тусгай хамгаалалттай газар
Туул голын ай сав

Өндөрийн шатлал
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байшингууд шинээр баригдаж, илүү олон хүн ам 
амьдрах болсон. 

Үйлдвэр, аж ахуйн газрууд ба бизнес

Улаанбаатар хот нь арилжаа, үйлдвэрлэлийн 
том төв бөгөөд үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 
70 орчим хувийг энд бий болгодог.1 Эдгээрийн 
48% нь үйлдвэрлэлд, 52% нь барилгад, 41% нь 
худалдаанд, 75% нь зочид буудал, рестораны 
үйл ажиллагаанд, 56% нь тээвэр, харилцаа 
холбооны үйлчилгээнд тус тус ноогддог байна2. 
Албан ёсны дүн мэдээллээс үзэхэд Улаанбаатар 
хотод бүртгэлтэй 20327 үйлдвэр, аж ахуйн 
газрууд байдаг бөгөөд үүнд нэхмэл эдлэлийн 
үйлдвэрүүд, савхи болон гутлын үйлдвэрүүд, 
саван, цаас, төмөр, цемент, шилэн сав суулга, 
архи пиво,,хүнсний үйлдвэрүүд зэрэг багтдаг 
байна. Мөн Улаанбаатар хотын оршин суугчдыг 
цахилгаан, дулаанаар хангаж байдаг 3 том 
цахилгаан станц бий.

Улаанбаатар хотын худалдаа, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээ сүүлийн жилүүдэд эрчимтэйгээр нэмэгдэж 
байгаа бөгөөд сүүлийн 4 жилийн хугацаанд нийт 
бизнесийн хэмжээ 26 гаруй хувиар нэмэгдсэн 
гэсэн дүн байгаа. Энэ хувь цаашид ч мөн өсөх 
хандлагатай байна.1 Улаанбаатар хотын усны 
бохирдол нэмэгдэж, усны аюулгүй байдал 

чухлаар тавигдахад эдгээр үйлдвэр, аж ахуйн 
газрууд зохих нөлөө үзүүлэх нь эргэлзээгүйн 
дээр одоогийн байдлаар Туул голын сав газар нь 
Монгол улсын хэмжээнд хамгийн их бохирдсон, 
хамгийн их ачаалалтай сав газраар тодроод 
байна.2 

Малчид, фермерүүд

Улаанбаатар хотын орчмын хагас суурьшмал 
бүс нутаг нь газар тариалан ба мал аж ахуй 
эрхлэлтийн улмаас эрчимтэйгээр өөрчлөгдөж 
байгаа бөгөөд энд байрладаг фермүүд нь өөрсдийн 
бэлтгэсэн мах, сүү, ногоо зэргийг Улаанбаатар 
хотынхны хэрэгцээнд зориулан нийлүүлдэг юм. 
Албан ёсны статистикаас харахад Улаанбаатар 
хотын эргэн тойрон дахь 372 га талбайд (2004 
оны мэдээтэй харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн 
хэмжээ) одоогийн байдлаар нийт 133 ферм үйл 
ажиллагаагаа явуулдгаас 7800 шахам малчид 
нийт 330000 тоо толгой малтай хэмээн гарсан 
байна.

 Усалгаатай газар тариалан эрчимтэй нэмэгдэж 
байгаа нь ус ашиглалтын хэмжээ төдийгүй усны 
чанарт ч мөн адил нөлөөлж байна. Улаанбаатар 
хотын хагас суурьшмал бүс болон хотын эргэн 
тойронд байгаа нийт газар тариалангийн 78 
хувийг усалгаатай газар тариалан эзэлж байгаа 

Зóðàã 2: Хîтûí çàхûí хóâèéí ãàçðóóдûã тîéðóóëæ áàðьñàí øèíэ хàøààíóóд
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ба энэ нь сүүлийн 5 жилтэй харьцуулахад даруй 
4 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Усалгаатай газар 
тариаланг хөгжүүлэх, жижиг хэмжээний шинэ 
усалгааны систем суурилуулах талаар Монгол 

Улсын Засгийн газар онцгойлон анхаарч ажиллаж 
байгаа бөгөөд уг шинэ системийн ихэнх хэсгийг 
Туул голын дагуу байрлуулах юм. 

Зóðàã 3: Ãàчóóðт, Òóóë ãîëîîñ ìàë óíдààëæ áóé íь
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Íийгэм-эдийн засаг ба газар ашиглалт 
Засаг захиргааны хувьд Туул голын сав 

газрын эхийн ихэнх нутаг дэвсгэр (нийт талбайн 
85 хувь нь) Эрдэнэ сумын нутагт харьяалагддаг 
ба баруун урд зарим хэсэг нь (14%) Налайх 
дүүргийн хэд хэдэн хороонд харьяалагддаг ба. 
Төв аймгийн Батсүмбэр болон Мөнгөнморьт 

сумдтай хиллэдэг байна. Туул голын эхэнд 
(хүснэгт 1) нийт 2600 хүн буюу 700 айл өрх 
амьдардаг ба эдгээр нь бүгд ямар нэг байдлаар 
голын экосистемийн баялагаас хүртэж амьдардаг 
байна.1 Нийт оршин суугчдын тоо  нь Эрдэнэ сум 
(3,067 хүн ам)  ба Налайх дүүргийн (28,152 хүн 
ам) нийт хүн амын ойролцоогоор 8% нь юм. 

3. Ãîëûí ñàâ ãàçðûí ýõèéí ¿íý öýíý: Òóóë 
ãîëûí ýõèéí ãàçàð áà íººö àøèãëàëò

  Õүснэгт 1: Òуул голын эх орчмын хүн ам

Айл өрхүүдийн тоо

Горхи 120

Булнай 20

Галтай 24

Туул голын дагуу 26

Эрдэнэ сумын бусад хэсгүүд 273

Налайх дүүргийн бусад хэсгүүд 219

Нийт 682

Статус:

Малчид 545

Тэрэлж,Босго болон бусад жуулчны баазуудын оршин суугчид 137

Судалгааны материалаас авав. Уул уурхайн ажилчид, жуулчны баазуудын амрагчид, ажилчид зэрэг  түр оршин сууж буй 
хүмүүсийг тооцоогүй 
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Туул голын эхийн хүн амын дийлэнх хэсэг 
буюу 80% нь малчид. Үлдсэн хэсгийг бизнес 
эрхлэгчид болон сумын төв, Тэрэлж, Босгын 
оршин суугчид эзлэнэ. Эрдэнэ сум нь Туул голын 
эхийн зүүн өмнө хэсэгт, Налайх дүүрэг нь урд 
хилийн дагуу, Гачуурт нь голын эхийн баруун 
урд хэсэгт тус тус оршдог. Хэдийгээр эдгээр 
суурингууд нь судалгааны талбайд хамаарахгүй 
хэдий ч тэдгээрийн хүн ам, орон нутгийн 
эдийн засаг нь Туул голын эх хэсгээс тодорхой 
хэмжээгээр хамааралтай байдаг.

Голын эхийн дийлэнх хэсэгт ой ба бут 
давамгайлдаг (Зураг 4) ба бэлчээрийн талбай ч 
мөн нилээдгүй хэсгийг нь эзлэдэг. Туул голын 
эхийн ихэнх талбайг (3,970 хавтгай дөрвөлжин 
км буюу 79%) Хан Хэнтийн дархан цаазат газар 
ба Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газар эзлэдэг тул уг нь үйл ажиллагаа явуулах, 
байгалийн баялаг ашиглахыг хязгаарлагдмал 
байдлаар зөвшөөрдөг хэдий ч маш олон төрлийн 
үйл ажиллагаа явагдаж, ашиг олдог. Уг бүсэд 
аялал жуулчлал, мал аж ахуй эрхлэлт, ахуйн 
болон түлшний мод бэлтгэл, ойн дагалт баялагийг 
түүх зэрэг үйл ажиллагаа зонхилон явагддаг ба 
энэ тухай энэ бүлгийн холбогдох  хэсгүүдэд авч 
үзсэн болно. 

Àялал жуулчлал

Газар ба байгалийн нөөцийг ашиглаж буй 
хэлбэрүүд

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газрын зарим хэсэг нь Туул ба Тэрэлж голын 
дундуур оршдог ба энэ нь гадаад, дотоодын 
жуулчдын аяладаг гол чиглэл юм. Уг бүс нь 
байгаль, газар нутгийн хувьд үзэсгэлэнтэйн 
дээр түүх дурсгалын олон чухал зүйлийг өөртөө 
агуулдаг. Энэхүү байгалийн цогцолборт газар 
нь боржин чулуун тогтоцоороо алдартайгаас 
гадна эртний альпийн үзэгдлүүдээрээ гайхагдаж, 
гольф тоглох, ууланд авирах, голоор зугаалах, 
морь унах зэрэг олон сонирхолтой үйлчилгээг 
жуулчдад санал болгодог. Жуулчны баазаас 80 
км зайд орших мөстлөгийн гаралтай Хагийн хар 
нуур болон Естийн халуун рашаан нь жуулчдыг 
татах үндэс болдог. Мөн Горхи-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолборт газарт хүссэн хүн бүр үзэх 
боломжтой Буддын сүм хүртэл байдаг байна. 

Ууланд авирагсадын сонирхлыг ихээр татдаг 
Мэлхий Хад болон Залбирч буй ламын чулуун 
тогтоц ч энд байдаг .

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газрыг сүүлийн жилүүдэд маш өргөн хүрээнд 
ашиглаж байгаа, 1996 оныг 2007 онтой 
харьцуулахад энд ирэх дотоодын жуулчдын 
хэмжээ 25.000-аас 106,300 болж дөрөв дахин 
өссөн бол гадаадын жуулчдын тоо 6.000-аас 
27.000 болтлоо өссөн байна. Дотоодын жуулчдын 
хувьд уг цогцолборт газарт өдрөөр буюу 
амралтын өдрүүдээр голчлон ирж амардаг ба энд 
ирэх гадаадын жуулчдыг ерөнхийд нь 3 ангилж 
болохоор байгаа юм. Үүнд: Зүүн Азийн жуулчид 
(голчлон Хятад,Солонгос иргэд), Барууны 
жуулчид мөн Барууны үүргэвчтэй аялагчид орно. 
Зүүн Азийн жуулчид, Барууны жуулчид болон 
дотоодын жуулчид ихэвчлэн Горхи-Тэрэлжийн 
цогцолборт газрын  хязгаарлалтын болон орчны  
бүсүүдэд эд аялдаг бол барууны үүргэвчтэй 
аялагчид уг цогцолборт газрын хойд буюу аялал 
жуулчлалын бүсэд аялж нутгийн айлуудад 
буудалладаг байна. 

Үүнийг дагаад Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолборт газарт байгуулсан жуулчны 
баазуудын тоо сүүлийн жилүүдэд өсч, 2003 оныг 

Уñ, ñóóðьøìàë 
áүñ, íүцãэí 

ãàçàð 14%

Хээð 23% Оé áóт 63%

Зóðàã 4: Òóóë ãîëûí эхèéí  ãàçàð àøèãëàëт áà 
түүíèé áүðхэц

Судалгааны материалаас авав. Уг сав газрын хөрсөн 
бүрхэвчийн мэдээг зайнаас тандан судлал ба газарзүйн 
мэдээллийн системийн боломжит их магадлалын арга, 
газрын хэмжилт  дээр суурилан гаргаснаас гадна засгийн 
газрын холбогдох байгууллагуудын тайлан, мэдээг ч мөн авч 
ашигласан. 
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хүртэл энд жуулчдын ердөө 30 гэр бааз байсан 
бол харин одоо  аялал жуулчлалын холбогдол 
бүхий үйл ажиллагаа явуулах 150 гаруй газрын 
зөвшөөрөл олгосон байна. Одоогийн байдлаар 
Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар 
болон түүний орчны бүсэд нийт 6.000 ор бүхий 

180 жуулчны бааз үйл ажиллагаагаа явуулж 
байна. Эдгээр баазуудын хэлбэр нь янз бүр бөгөөд 
орон нутгийн иргэдийн өөрсдөө ажиллуулдаг 
гэрүүдээс авахуулаад дээд зэрэглэлийн зочид 
буудал, дэн буудал, модон байшин, хүүхдийн 
зуслан болон рашаан, сувилалууд ч орно.  

Ãàçðûí çóðàã 10: Òóóë ãîëûí дээд хэñэã дэх ãàçàð àøèãëàëт áà түүíèé áүðхэц

Хорооны төв
Зуны байшин
Ашиглалтанд ороогүй бааз
Æуулчны бааз
Сумын хил
Тусгай хамгаалалттай газар
Зам
Гол
Нуур
Ой
Бэлчээр
Уурхай
Туул голын ай савын хил

Òàéëáàð
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Зураг 5,6 болон газрын зураг 12-д 
харуулсанчлан ихэнх (80% орчим) жуулчны 
баазууд нь Тэрэлж болон Горхийн өмнөд хэсгээр 
төвлөрч, тэдгээрийн дийлэнх нь гэр баазууд байна. 
Жуулчдын тоо хамгийн их байдаг улирал нь зуны 
6 – 10  сар ба нийт ор/хоногийн 97 хувь нь энэ 
саруудад захиалсан байна. Эдгээрийн ихэнх хэсэг 

буюу 80-90% нь амралтын өдрүүдээр захиалдаг. 
Өвлийн улиралд ихэнх баазууд ажилладаггүй, 
зөвхөн цөөн тооны зочид буудал, гэр баазууд 
ажилладаг. Эдгээр газрууд өвлийн улиралд 
хүчин чадлынхаа ердөө талаар л ажиллаж, үйл 
ажиллагааныхаа 30-аас бага хувийг ашигладаг. 

Ãàçðûí çóðàã 11: Òóóë ãîëûí эхэí дэх æóóëчíû áààçóóд

Òàéëáàð

Õîðîîíû òºâ
Çóíû áàéøèí
Äóóñààã¿é æóóë÷íû áààç
Æóóë÷íû áààç
Ñóìûí õèë
Çàì
Ãîë
Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð
Íóóð
Îé
Òóóë ãîëûí àé ñàâûí õèë

Æóóë÷íû áààçóóä, çóíû áàéøèíãóóäûí õýò òºâëºðºë

Ãîðõèéí àì
Ìýëõèé õàä
Òýðýëæ
Òóóëûí ã¿¿ð
Óó áóëàí
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Зóðàã 5: Òóóë ãîëûí дээд хэñэã дэх æóóëчдûí áàéãóóëàìæóóдûí төðөë áà áàéðøèë

Зóðàã 6: Òóóë ãîëûí дээд хэñэã дэх æóóëчдûí îðíû төðөë áà áàéðøèë

Судалгааны материалаас

Судалгааны материалаас

Туул голын 
урд хэсэг

Туул голын 
урд хэсэг

Туул голын 
хойд хэсэг

Туул голын 
хойд хэсэг

Туул голын 
гүүр

Туул голын 
гүүр

Туул голын дээгүүрхи 
Туулын гүүр

Туул голын дээгүүрхи 
Туулын гүүр

Тэрэлж

Тэрэлж

Урд горхи

Урд горхи

Гэр кемпүүд

Гэр кемпүүд

Зочид буудлууд

Зочид буудлууд

Дэн буудлууд

Дэн буудлууд

Модон байшингууд

Модон байшингууд

Хүүхдийн зуслангууд

Хүүхдийн зуслангууд

Засгийн газрын 
сувилалууд 

Засгийн газрын 
сувилалууд 

Рашаан сувилал

Рашаан сувилал

Ãàçðûí çóðàã 12: Òóóë ãîëûí дээд хэñэã дэх æóóëчíû áààçóóдûí áàéðøèë

Тайлбар
Хорооны төв
Сумын хил
Зам
Нуур
Ой
Æуулчны баазууд
Дуусаагүй жуулчны баазууд
Зуны байшин
Зам
Тусгай хамгаалалттай газар
Туул голын ай савын хил
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                                                   Бàéãóóëàìæóóдûí тîî              Оð/хîíîã Оðëîãî (ñàя төãðөãөөð)

Гэр кемп 156 683,575 17,570.38

Зочид буудлууд 6 67,111 5,972.91

Дэн буудлууд                                                               1 9,302 130.23

Модон байшингууд 2 11,783 312.25

Хүүхдийн зуслангууд 5 94,055 611.36

Засгийн газрын сувилалууд 5 20,263 -

Рашаан,сувилал 5 43,399 -

Аялал жуулчлалын холбоотой нийт газрууд 180 929,488 24,597.13

Судалгааны материалаас

Хүñíэãт 2: Òóóë ãîëûí эх îðчèìд  àяëàë æóóëчëàë эðхëэãч àæ àхóéí íэãæүүдèéí îðëîãî

Зóðàã 7: Жóóëчíû áààçóóдûí îð/хîíîãèéí 
хàðьцàà

Зóðàã 8: Жóóëчíû áààçóóдûí îðëîãûí 
хàðьцàà

Гэр кемп
74%

Гэр кемп
72%

Хүүхдийн зуслан 
10%

Хүүхдийн зуслан 
2%Зочид 

буудал 7% Зочид буудал 
24%Дэн 

буудал 1%

Дэн 
буудал 

1%

Модон 
байшин 1%

Модон 
байшин 2%

Сувилал 2%

Рашаан, 
сувилал 5%

Судалгааны материалаас Судалгааны материалаас

Газар ба байгалийн нөөцийн үнэ цэнэ

Туул голын эхэнд үйл ажиллагаа явуулж буй 
жуулчны баазуудын жилийн орлого 24.6 тэрбум 
төгрөгөөр хэмжигдэх (Хүснэгт 2) ба үүнд оруулах 
гэр баазуудын хувь нэмэр их байдаг (Зураг 7,8). 

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанаас орох  
орлогын дийлэнх хэсгийг том хэмжээний зочид 
буудал, бааз ажиллуулдаг бизнес эрхлэгчид 
хүртдэг. Уг бүсэд орон нутгийн иргэдийн 
нөхөрлөлийн ажиллуулдаг 5 гэр бааз, Тэрэлж 
суурингийн иргэдийн ажиллуулдаг 80 жижиг 

гэр бааз байдаг ба тэд нийт орлогын 1.8 хувь 
буюу 433 сая төгрөгийг жилд олдог. Үүнээс 
өөрөөр аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанаас 
ашиг олох боломж орон нутгийн иргэдийн 
хувьд хязгаарлагдмал. Орон нутгийн иргэд морь 
унуулах, сүү цагаан идээгээ борлуулах, хөтөч 
хийх зэргээр улирлын чанартай зарим  ажил 
хийж орлого олдог.Тэдний хувьд мэдлэг, чадвах 
хангалтгүйгээс  голчлон жуулчны баазуудад 
үйлчлэгч гэх мэтийн ажил хийх боломж л 
олддог 
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Сая төгрөг

2006           2007 2008 îíû 10-ð 
ñàð хүðтэë

БЦГ-т нэвтрэх  хураамж                                                                     98.4 112.9 94.2

Байгалийн цогцолборт   газрын хураамж 3.7 30.4 21.4

Налайх дүүрэг хүртлэх байгалийн цогцолборт газрын хураамж 12.3 101.3 71.3

Æуулчны баазуудын Эрдэнэ суманд төлдөг орчны бүсийн газрын хураамж 7.2 16.0 18.9

Æуулчны баазуудын Налайх дүүрэгт төлдөг орчны бүсийн газрын хураамж 1.6 5.8 0.7

Æуулчны үйл ажиллагаанаас Налайх дүүргийн  орлогын албан татвар nd nd 2.0

Нийт 123.2 266.4 208.5

Судалгааны материалаас

Жуулчны баазуудын хувьд хөтөч 
тайлбарлагч, удирдлагууд, дунд шатны ажилчид 
гэх мэт ихэнх ажилчдаа Улаанбаатар хотоос авч 
ажиллуулдаг ба зарим нэг өндөр зэрэглэлийн 
газрууд гадаадын мэргэжилтэн хүртэл авчирч 
ажилуулдаг. Харин орон нутгийн иргэдийн хувьд 
мэдлэг чадвар хангалтгүй  гэх  шалтгаанаар эдгээр 
байгууллагуудад ажиллах боломж төдийлөн 
нээлттэй бус байдаг.

Байгалийн цогцолборт газарт нэвтрэх 
төлбөр, газрын төлбөр,торлогын албан татвар 
хураах зэргээр Туул голын дээд хэсгээс засгийн 
газар тодорхой хэмжээний орлого олдог. Хүснэгт 
3-д үзүүлсэнчлэн тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн захиргаа, Эрдэнэ сум, Налайх дүүргийн 
захиргаад дээрх зориулалтаар 2007 онд 266 сая 
төгрөгний орлого олсон байна. 

Газар ба байгалийн баялаг ашигласнаас 
үүсэх нөлөөлөл

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газрын өмнөд хэсэг нь аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагааны хөлд дарагдсан ба  жуулчны 
баазуудынэдгээрийн үзэмж муу, шахуу байрласан 
байгууламжууд нь газрын доройтолд хүргэж, 
эмх замбараагүй замууд нь хөрсний элэгдлийг 
ихээр үүсгэж, мөн хатуу хог хаягдал ба бохирын 

Хүñíэãт 3: Òóóë ãîëûí эхèéí àяëàë æóóëчëàëààñ çàñãèéí ãàçðûí îëîх îðëîãî

хаягдлыг зохих шаардлагын дагуу зайлуулахгүй 
байгаа байдал ажиглагддаг. Туул голын гүүрнээс 
Тэрэлж гол хүртлэх 25 км урт, 5-10 км өргөнтэй 
маш бага зайд 80 гаруй жуулчдын бааз байрласан, 
Туул голын гүүр, Мэлхий хад, зүүн Горхи, 
Тэрэлж, Шижрээгийн ам зэрэг газруудад ихээхэн  
нягтран суурьшсан.

 Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газрын хойд хэсэг болон Хан Хэнтийн дархан 
цаазат газар нь хүний үйл ажиллагаанд 
харьцангуй бага өртсөн. Энэ хэсэгт аялал 
жуулчлалын үйл ажиллагаа төдийлөн хөгжөөгүй 
ч өнгөрсөн жил зарим нэг аж ахуйн нэгжүүд уг 
бүсэд  цахилгааны шугам татаж, байшин барилга 
барьж эхэлсэн байна. Хүний үйл ажиллагаанд 
харьцангуйгаар өртөгдөөгүй эдгээр бүсүүдэд 
удахгүй аялал жуулчлалын баазууд баригдаж 
магадгүйг энэхүү үйл ажиллагаа харуулж байна.

Ìал аж ахуй эрхлэлт

Газар ба байгалийн нөөцийн ашиглалтын 
өнөөгийн байдал 

Эрдэнэ сум, Налайх дүүргийн малчдын 
нийлсэн 2057 хүн буюу 545 малчин өрх Туул 
голын дээд хэсэгт мал аж ахуй эрхэлж байна. 
Эдгээр малчид уламжлалт мал аж ахуй эрхэлдэг 
ба голчлон 5 хошуу мал өсгөхийн зэрэгцээ 
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тэдгээрээс гарах бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулан 
амьжиргаагаа залгуулж байна. Энэ бүсэд 
явагдсан мал тооллогын дүнгээр нийт 50000 
гаруй мал тоологдсон ба тэдний дөрөвний гурав 
нь хонь, ямаа, 20% нь үхэр, үлдсэн нь тэмээ,адуу 
байсан байна. Туул голын эхэнд суурьшиж 
буй малчид үхрийг төдийлөн өсгөхгүй байгаа 
ба үүний шалтгаан нь уналга ачлаганд тэмээ 
ашиглах болсноос гадна энэ хэсгийн бэлчээр нь 
үхэрт төдийлөн тохиромжтой байхаа больсонтой 
холбоотой. 

Уламжлалын дагуу малчид өвөл, хавар, намар, 
зуны улиралд буудал сэлгэн, отор нүүдлээр явдаг 
бол харин Туул голын дээд хэсгийн малчдын 
40% нь голчлон нэг газраа суурин байдаг бөгөөд 

тэдний үлдэх хувь нь л уламжлалын дагуу 
нүүдэллэдэг байна. Нүүдэл хийдэг малчдын 
хувьд өвөл арваннэгээс дөрөвдүгээр сарын 
хооронд, зун таваас аравдугаар сарын хооронд 
ердөө 2 удаа л нүүдэл хийж байгаа бөгөөд 
буйр сэлгэж буй талбай нь хоорондоо тийм ч 
зайтай бус байна. Малчдын уламжлал ингэж 
өөрчлөгдсөнийг тайлбарлах 3 шалтгаан байгаа 
нь: нэдүгээрт, бэлчээрийн хэмжээ хомсдсон, 2-рт 
малчид өөрсдийн амьжиргаагаа бодох үүднээс 
хот суурин газартай ойр байх сонирхолтой 
болсон, 3-рт ихэнх малчдын амьдралын хэв 
маяг өөрчлөгдөж, суурин амьдралыг илүүд үзэх 
болсонтой холбоотой. 

Туул голын дээд хэсэг дэх бэлчээрийн талбай 

Зóðàã 9: Òóóë ãîë áà æóóëчíû áààçóóд

Зóðàã 11: Tэðэëæ ñóóðèí

Зóðàã 10: Ãîðхè-Òэðэëæèéí áàéãàëèéí 
цîãцîëáîðт ãàçàð, ãэð áààç 

Зóðàã 12: Мэëхèé хàдíû îðчìûí  ìîðь óíóóëàх 
үéëчèëãээ
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харилцан адилгүй эвдэрч, сүйтгэгдсэн. Малчдын 
бэлчээрийн гол талбай нь (Газрын зураг 10 ба 
13) Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газрын гадна байгаа бөгөөд зуны бэлчээр нь Туул 
голын дагуу, Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын 

ойролцоо байна. Малчдын өвлийн бэлчээрийн 
гол талбай нь Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолборт газрын урд болон төв хэсгээр 
зурваслан байна.

Ãàçðûí çóðàã 13: Òóóë ãîëûí дээд хэñэã дэх áэëчээð àøèãëàëт

Òàéëáàð

Õîðîîíû òºâ
Ñóìûí õèë
Ãîë
Íóóð
Îé

Çóíû áýë÷ýýð
ªâëèéí áýë÷ýýð
Æèëèéí òóðø àøèãëàäàã áýë÷ýýð

Õàøñàí
Èõ àøèãëàëòòàé
Äóíä çýðýã àøèãëàëòòàé
Äîðîéòîëä îðñîí
Çàì

Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð

Òóóë ãîëûí àé ñàâûí õèë

Áýë÷ýýð àøèãëàëò

Áýë÷ýýðèéí òºðºë
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Туул голын эхэнд буй малчин өрхүүдийг 
тэдгээрийн суурьшил, бэлчээр, маллаж буй мал 
сүрэг,худалдаалж байгаа малын бүтээгдэхүүн 
зэрэг дээр нь үндэслэн Налайх дүүргийн ба 
Эрдэнэ сумын гэж 2 том бүлэгт хувааж болно. 
Эдгээр 2 бүлэг нь (Хүснэгт 4) ойролцоо тооны 
малчин өрхүүдтэйгээс гадна Эрдэнэ сумын малын 
тоо Налайх дүүргийн малчдынхаас 2 дахин их 
тул илүү том бэлчээрийн талбайг ашигладаг нь 
харагдаж байна. 

Налайх дүүргийн малчид жуулчны баазууд 
болон засмал зам дагаж амьдрах сонирхолтой 
ба тэдний гол бэлчээрүүд Горхи-Тэрэлж, Их 
бага Дээндийн ам, Шилжрэнгийн ам, Сайханы 
саравч, Өвөр Горхид голчлон байдаг. Малчдын 
ихэнх нь тэтгэвэрт гарсан хөгшид бөгөөд 
өөрсдийн цөөн тооны малтай, малынхаа сүү, 
сүүн бүтээгдэхүүнээр амьдардаг. Налайх 
дүүргийн малчид жилийн туршид нэг газраа 

амьдрах сонирхолтой тул удаан хугацаанд олон 
мал бэлчээрлүүлсэн тохиолдолд бэлчээр нь их 
талхлагддаг. Мал ихтэй айл өрхүүд л ихэвчлэн 
отор нүүдлээр явж, бэлчээрээ сэлгэдэг байна. 

Эрдэнэ сумын малчид нь Тэрэлж голын 
шугуйн хойд болон баруун хойд хэсгийн дагуу 
өргөн уудам нутагт амьдардаг ба Төв аймгийн 
Баяндэлгэр, Мөнгөнморьт сумуудын нутагт 
ч мөн суурьшдаг байна. Тэд ихэвчлэн суурин 
газар, замаас хол нутагладаг. Мөн Эрдэнэ сумын 
малчдын бараг 80 хувь нь зун, өвөл бэлчээрээ 
сэлгэж, отор нүүдлээр явдаг. Эрдэнэ сумын 
малчдын гол бэлчээрүүд нь Баруун Зүүн баян, 
Харзтай, Сэрүүн булаг, Шохой цагаан булаг, 
Бумбат, Халиурын тохой, Сандрах дов, Галтай, 
Замт гэдэг газруудад байрладаг байна. Уг 
бүсийн бэлчээрийн хэмжээ харьцангуй сайн тул 
түүнийгээ дагаад мал сүргийн тоо толгой ч мөн 
их  байдаг.

Нàëàéх дүүðэã Эðдэíэ ñóì Нèéт ìàëчèд

Бэлчээр

Бэлчээрийн талбай (гa) 78,100 91,800 169,900

Хүн ам

Малчдын тоо 909 1,148 2,057

Малчин өрхүүдийн тоо 274 271 545

Мал сүргийн тоо

Хонь 6,220 15,034 21,254

Ямаа 6,715 10,417 17,132

Үхэр 3,686 5,849 9,535

Адуу 1,450 2,531 3,981

Тэмээ 7 11 18

Нийт мал 18,078 33,842 51,920

Хонь толгойд шилжүүлэх нэгж 44,565 77,275 121,840

Судалгааны материалаас

Õүснэгт 4: Òуул голын эх орчмын малчин өрхүүд
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Газар ба нөөц ашиглалтын үнэ цэнэ

Малаас гарах олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг 
малчид зарж борлуулан, ашиг олдог. Малын 
ноос, үсийг ашиглан эсгий, хошлон, дээл хувцас 
хийхээс гадна арьс ширээр нь хазаар, ногт болон 
бусад мал аж ахуйд хэрэглэдэг олон зүйлийг 
хийдэг бол малын аргал, хөрзөнг түлшний 
зориулалтаар ашигладаг. Малын мах, сүүг 
малчид өдөр тутмын хоол ундандаа хэрэглэхээс 
гадна энэ нь орлогын чухал эх үүсвэр болж 
өгдөг. Малын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд нь 
голчлон орон нутгийн зах зээлд буюу хотын 
төв, жуулчны баазуудад нийлүүлэгддэг ба ноос, 
ноолуур нь худалдаачдаар дамжин Хятад улс руу 
экспортлогддог.

Эрдэнэ сумын малчид нь малын гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг Налайх дүүргийн малчдаас 
илүү ихээр үйлдвэрлэдэг (Зураг 13) ба өөрсдийн 
хэрэгцээнд ч мөн төдий хэмжээгээр хэрэглэдэг. 
Эрдэнэ сумын малчдын 60-80% нь өөрсдийн 
хүнсний нийт хэрэгцээг мал сүргээсээ бүрэн 
хангадаг байна.

Туул голын эхэнд малын гаралтай 
бүтээгдэхүүнээс олох орлогын хэмжээ нь нийт 3.4 
орчим тэрбум төгрөг байдаг ба үүний дөрөвний 
гурав орчим хувийг Эрдэнэ сумын малчид 
үйлдвэрлэдэг( Хүснэгт 5). Эрдэнэ сумын малчин 
өрхүүд нь өөрсдийн хэрэгцээнээс давсан малын 

гаралтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд 
зах зээлд нийлүүлж буй бүтээгдэхүүнүүдийн 
дийлэнх хэсгийг уг сумынх эзлэдэг байна. Мөн 
малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг зах зээлд 
нийлүүлснээс олох ашиг нь Эрдэнэ сумын 
малчдын хувьд Налайх дүүргийн малчдынхаас их 
байдаг. Эрдэнэ сумын малчид Налайх дүүргийн 
малчдаас илүү олон төрлийн малын гаралтай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг (Зураг 14). Иймд 
Налайх дүүргийн малчдын гол орлогыг мах, 
амьд мал бүрдүүлдэг бол Эрдэнэ сумын малчдын 
ихэнх орлогыг сүүн бүтээгдэхүүнээс олох орлого 
эзлэдэг байна (Зураг 15).

Газар ба байгалийн нөөц ашиглалтаас 
үүсэх нөлөөлөл

Туул голын эх дэх бэлчээрийн талхагдал 
нь ноцтой асуудал болж хувираад байна. 
Учир нь энэ хэсгийн бэлчээрийн даац нь 
хонин толгойд шилжүүлсэнээр 55000-141000 
малын багтаамжтай хэдий ч ихэнх бэлчээрийн 
талбайн даац хэтрээд байна. Горхи-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолборт газар (Газрын зураг 13) 
ба Гачууртын баруун хойд хэсэг, Туул голын дээд 
хэсгийн баруун урд хэсгүүд дэх талбай тус тус 
бэлчээрийн доройтолд нилээд их орсон байна. 
Бэлчээрийн доройтлыг илтгэх гол индикаторууд 
нь малын тэжээлийн ургамал болон бусад 
ургамлын зүйлүүд багасах, ургамлын ургалт 

Зóðàã 13: Òóóë ãîëûí эхэí хэñэãт ìàëûí ãàðàëтàé áүтээãдэхүүí áîðëóóëдàã, 
àøèãëàдàã àéë өðхүүдèéí хóâь

Судалгааны материалаас
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буурч ургамлан бүрхүүлийн талбай ихээр багасч, 
нүцгэн хөрс ихсэх зэрэг болно. Горхи-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолборт газрын зүүн хэсэг болон 
түүний орчны бүсийн газрыг бэлчээрийн 
зориулалтаар ашиглах нь ихэсч байгаа тул эдгээр 
газруудад ч мөн адил тун удахгүй бэлчээрийн 
талхагдал болох магадлал их байна.

Одоо явагдаж буй газар ашиглалтын өөрчлөлт 
нь бэлчээрийн талхагдлын асуудлыг улам бүр 
хурцатган, хүндрүүлж байна. Аялал жуулчлалын 
зорилгоор ашиглаж буй газруудыг хашаалахын 
хирээр бэлчээр ашиглалтын эрчим улам ихсэж 

Õүснэгт 5: Òуул голын эх орчмын малаас авч ашиглах бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн үнэ

Налайх дүүрэг Эрдэнэ сум Нийт малчид

Малын гаралтай бүтээгдэхүүний нийт үнэ (сая төгрөг/жил)

Сүү 100.21 1,026.99 1,127.19

Ноос 0.98 9.71 10.69

Ноолуур 109.54 294.97 404.51

Айраг - 29.29 29.29

Морь унуулах 77.21 - 77.21

Хадлан 53.95 313.24 367.19

бод (махны худалдаа) 223.39 472.61 696.01

бог (махны худалдаа) 266.66 382.32 648.98

Нийт бүтээгдэхүүн 831.94 2,529.13 3,361.07

% өөрсдийн хэрэгцээнд ашигладаг 57% 41% 45%

% зарж борлуулдаг 43% 59% 55%

Нийт айл өрхүүдийн орлого (сая төгрөг/өрх/жил)

Өөрсдийн хэрэгцээнд ашигладаг,нийт 1.72 3.84 2.77

Зарж борлуулдаг,нийт 1.31 5.49 3.39

Нийт бүтээгдэхүүн 3.03 9.33 6.16

Бүтээгдэхүүний орлого (төгрөг/нэгж/жил)

Газрын орлого (төг/гa) 10,652 27,550 19,783

Хонь толгойд шилжүүлэх нэгж 18,668 32,729 27,586

Судалгааны материалаас

байна. Энэ асуудал нь хоёр талтай. Бэлчээр 
хомсдолтойн улмаас малчдыг бэлчээрийн 
даацдаа тохируулан малын тоо толгойгоо 
багасгахыг захиргаадах бөгөөд мөн нийтийн 
эзэмшлийн бусд газруудын ачаалал нэмэгдэнэ. 
Үүнээс гадна бас нэг нөлөөлөл нь  усны хомсдол 
нүүрлэж байгаа нь (уур амьсгалын өөрчлөлт 
болон жуулчны баазуудын усны хэрэглээ ихсэж 
байгаатай зарим хүмүүс холбодог) мал маллах 
явдлыг хязгаарлаж байна. Малын бэлчээр нь 
жуулчны бааз, байгууламжуудын ойролцоо 
голчлон төвлөрдөг Налайх дүүргийн малчдын 
хувьд уг асуудал илүү хурцаар тавигдаж байна
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Зóðàã 14: Òóóë ãîëûí эхèéí àéë өðхүүдèéí ìàë àæ àхóéí áүтээãдэхүүíèé æèëèéí дóíдàæ îðëîãî

Судалгааны материалаас. Тайлбар:Малын гаралтай бүтээгдэхүүн тус бүрээр нь гаргасан диаграм нь уг 
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг нийт өрхүүдийн жилийн дундаж дүнг харуулж байгаа болно.Малын гаралтай нийт 
бүтээгдэхүүний үнийг бүх айл өрхийн дунджаар тооцсон ба  бүтээгдэхүүн тус бүрээр гаргасан үнийн нийлбэр биш 
болно.

Зóðàã 15: Мàë àæ àхóé íèéт îðëîãîд ìàëûí ãàðàëтàé áүтээãдэхүүí тóñ áүðèéí эçëэх хóâь

Судалгааны материалаас

Нàëàéх дүүðэã
831.94 ñàя төã

Эðдэíэ ñóì
2,529,13 ñàя төã

Аðьñ øèð 9% Нîîëóóð 13%

Нîîëóóð 
12%

Нîîñ 0.1%

Сүү 12%

Сүү 41%

Аéðàã 1%

ªâñ 6%

Òîì ìàë 27% Òîì ìàë 19%
Жèæèã ìàë 27%

Жèæèã ìàë 
15%

Нîîñ 0.4%

ªâñ 12%

Зóðàã 16: Эðдэíэ ñóìûí ìàëчдûí áóóц Зóðàã 17: Нàëàéхûí ìàëчдûí ñóóðьøèë
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Газар ашиглалтын улмаас энэ бүс нутагт ашиг 
сонирхлын зөрчилдөөн их гарах болжээ. Малчид 
болон газар эзэмшигчдийн дунд хэд хэдэн 
ноцтой маргаан гарсны нэг жишээг дурьдвал, 
Өгөөмөрийн аманд гольфийн талбай барихаар 
120 га газрыг тойруулан хашаа барьсан байсныг 
эсэргүүцсэн малчид дургүйцэж 30 га газрын 
хашааг нь буцааж буулгуулсан байна. Эрдэнэ 
сумын малчдын хувьд тоо толгой нь улам бүр 
өсч буй мал сүргийг  бэлчээх газар хүрэлцээгүй 
болж эхлэж байгаа бөгөөд ялангуяа өвлийн 
саруудад өөр сумын малчид уг бүсэд отроор 
ирж, төвлөрснөөс бэлчээр улам хүрэлцээгүй 
болж байна. Малчин өрхүүд  бие биедээ ойрхон 
буудаллах болсноос олон айл нэг бэлчээр 
хуваан ашиглаж эхэлсэн ба зарим тохиолдолд 
энэ нь ямар нэгэн асуудал үүсгэдэггүй хэдий ч 
ихэнх тохиолдолд малчид өөрсдийн бэлчээрийн 
талбайгаас бусдыгаа холдуулахыг хичээдэг.

 
Ãуалин ба түлшний мод бэлтгэл

Газар ба байгалийн нөөцийн ашиглагдаж 
буй хэлбэр

Туул голын сав газрын дээд хэсгийн 113,672 
га орчим талбай нь ойтой.1 Уг ойн 95-аас илүү 
хувь нь Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газар болон Хан Хэнтийн дархан цаазат газарт 
байдаг. 20-р зургаас үзэхэд байгалийн ойгоор 
бүрэгдсэн нийт 79,512 га талбайд Хар мод болон 
Сибирь хуш зонхилон ургаж байна. Эдгээр 
гол зонхилогч зүйлүүд нь нийт байгалийн ойн 
талбайн 93.5 хувийг эзлэдэг.Ойн талбайн үлдсэн 
хэсэгт  хус,гацуур,улиас,бургас зэрэг мод ургадаг. 
Мод бэлтгэсэн, түймэрт шатсан  г.м.  ой модоор 
бүрхэгдээгүй  ойн нийт талбай 18,802 га бөгөөд 
түүний маш бага хэсэг буюу 200 га талбайд мод 
тарьж,  ойжуулсан байна. 

Ой, усны хайгуул судалгааны төвөөс гаргасан 
судалгаагаарТуул голын эхэн хэсэгт ургаж буй 
шилмүүст болон навчит ойн ургаа модны нөөц 
нь нийт 10 сая шоо метр үүний талаас илүү хувь 
нь болц гүйцсэн ой мод болно (Хүснэгт 6). Ойн 
ерөнхий үзүүлэлтээс харахад Туул голын эхний 
ай савын ойн өтгөрөл 0.52, нөөцийн жилийн 
дундаж өсөлт 1.02 метр3/га, шилмүүст ойн 
дундаж нас 100-140, навчит ойн дундаж нас 42-
74 жил байна. 

Зóðàã 18: Òэðэëæèéí øóãóé дàхь ìàëчдûí 
áэëчээð

Зóðàã 19: Эðдэíэ ñóìûí өâëèéí áэëчээð

Зóðàã 20: Òóóë ãîëûí дээд хэñãèéí îéí 
áүтэц

Байгаль орчны яамны Ой,усны хайгуул судалгааны төвийн 
2007 оны ойн  тооллогын дүнгээс

Оéãîîð áүðхэãдñэí тàëáàé 94,870 ãà Оé ìîдîîð áүðхэãдээãүé 
îéí тàëáàé 18,802 ãà

Øàтñàí îé 4%

Òàðìàã îé 4%

Оãтîëñîí 
тàëáàé 2%

Оé тэëæ 
óðãàñàí 

ãàçàð 1%

Сөөã 14%

Бàéãàëèéí 
îé 71%

Оéæóóëñàí 
ãàçàð  0.2%
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Байгаль орчны яамны Ой,усны хайгуул судалгааны төвийн 2007 оны ойн  тооллогын дүнгээс.Тусгай хамгаалалттай талбайд 
мод бэлтгэлийг хориглодог тул ойн эдгээр нөөцийн зарим хэсгийг ашиглах боломжгүй.

Зүйл

Байгалийн ой Гүйцэд боловсорсон байгалийн ой

Талбай (гa) Нөөц (м3) Талбай (гa) Нөөц (м3)

Хар мод 60,763 7,895,420 30,422 4,557,200

Сибирь хуш 16,016 2,097,580 2,378 389,410

Гацуур 105 11,280 - -

Хус 1,304 53,470 55 2,760

Улиас 575 31,360 282 21,000

Улиангар 72 6,280 10 900

Бургас 677 9,630 - -

Нийт 79,512 10,105,020 33,147 4,971,270

Статус:

Ãîðхè-Òэðэëæèéí цîãцîëáîðт ãàçðûí  хàìãààëàëттàé áүñèéí îé (áàéãàëèéí îéí тàëáàéí 16.1 %) 

Хар мод 6,988 958,870 4,647 686,190

Сибирь хуш 5,791 804,790 1,219 202,960

 Хàí Хэíтèéí дàðхàí цààçàт ãàçðûí  хяçãààðëàãдìàë áүñèéí хàìãààëàãдñàí îé (áàéãàëèéí îéí тàëáàéí 6.1 %) 

Хар мод 1,332 147,740 1,268 140,990

Сибирь хуш 3,542 406,280 537 77,930

Ãîðхè-Òэðэëæèéí цîãцîëáîðт ãàçðûí  àяëàë æóóëчëàë хяçãààðëàãдìàë áàéдëààð хөãæñөí хэñãèéí îé (áàéãàëèéí îéí тàëáàéí 73.0%) 

Хар мод 48,671 6,409,380 23,779 3,617,540

Сибирь хуш 6,638 885,610 622 108,520

Гацуур 105 11,280 - -

Хус 1,304 53,470 55 2,760

Улиас 575 31,360 282 21,000

Улиангар 72 6,280 10 900

Бургас 677 9,630 - -

Аøèãëàëтûí îéí áүñ (áàéãàëèéí îéí тàëáàéí 4.8 %)

Хар мод 3,772 379,430 728 112,480

Сибирь хуш 45 900 - -

Õүснэгт 6: Òуул голын эхэн хэсгийн ай савын ойн нөөц, талбайг модны төрөл ба ойн бүсээр үзүүлсэн байдал
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Туул голын эхийн ойгоос мод бэлтгэх үйл 
явц 1940-д оны үеэс эхлэсэн ба 1952 онд үүнийг 
зогсоосон. Харин ойгоос ахуйн ба үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар түлшний мод бэлтгэн Улаанбаатар 
хотын хэрэгцээнд нийлүүлэх үйл явц 1990-д оныг 
хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд энэ үед жилд 50,000–
70,000 шоо метр мод бэлтгэж байжээ. Харин 

одоо Туул голын эхийн ай савын ой модны ихэнх 
хэсэг нь хамгаалалттай бүсэд оршиж байгаа тул 
эндээс хуулийн дагуу мод бэлтгэх үйл ажиллагаа 
эрс багасч, голчлон биологийн төрөл зүйл болон 
голын сав газрыг хамгаалах зорилгоор ойг 
ашиглах болсон. 

Ãàçðûí çóðàã 14: Òóóë ãîëûí дээд хэñэã дэх ìîд îãтëîëт

Тайлбар
Хорооны төв
Сумын хил
Тусгай хамгаалалттай газар
Зам
Гол
Нуур
Ой
Огтолсон ой
Шатсан талбай
Туул голын ай савын хил
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Туул голын эхэнд амьдарч буй айл өрхүүд 
өөрсдийн ахуйн хэрэгцээнд хувийн хашаа, байшин 
барих модыг ихэвчлэн  тухай орон нутгийн 
ойгоос бэлтгэдэг ба түлшний зориулалтаар жилд 
8 шоо метр мод хэрэглэдэг бол хувийн хашаа, 
байшингийн зориулалтаар 10 жилд 30 шоо метр 
ой мод ашиглахыг зөшөөрдөг байна. Огтлож 
байгаа модны нилээд хэсэг нь мод бэлтгэх 
зөвшөөрөлтэй байдаг.  2007 онд нийт 5000 шоо 
метр түлшний мод, гуалин бэлтгэх зөвшөөрөл 
өгсөн байна. Үүний ихэнхийг сургууль, цэцэрлэг, 
эмнэлэгийн хэрэгцээнд олгожээ. Энэ нутагт  
ойн  мэргэжлийн  5 байгууллага арчилгаа болон 
цэвэрлэгээний аргаар мод бэлтгэж байна.

Бодит байдалд ойгоос бэлтгэж буй модны 
хэмжээ нь зөвшөөрлөөр олгогдсон хэмжээнээс 
хол давдаг. Монгол улсын хэмжээнд бэлтгэж 
буй нийт ой модны 36-80% нь хууль бусаар 
бэлтгэгддэг.1 Ялангуяа Туул голын эхийн ойгоос 
түлшний мод, гуалинг хууль бусаар маш ихээр 
бэлтгэдэг. Хууль бус модны наймаанд нутгийн 
иргэд оролцоод зогсохгүй Налайх дүүрэг, 
Улаанбаатар хотын зарим аж ахуйн нэгж хуулиас 
гадуур үйл ажиллагаа явуулдаг байна. 

Орон нутгийн хүмүүсээс авсан мэдээгээр 25 
иргэн, аж ахуйн нэгж тухайн нутагт хулгайгаар 
мод бэлтгэсэн модоо долоо хоног бүр 8-10 бага 
оврын машинд  4-5 м3 хэмжээгээр ачин зөөж,  

уурхайн бэхэлгээ, хотын хэрэгцээнд зориулж 
борлуулдаг байна. 

Газар ба байгалийн нөөц ашигласны үнэ

Туул голын эхнээс бэлтгэсэн модыг борлуулах 
зах зээлийн үнэ нь жилд 308 сая гаруй төгрөг 
болж байна (Хүснэгт 8). Үнэ болон хэмжээгээр 
нь авч үзвэл нийт бэлтгэгдсэн модны дийлэнх 
хэсгийг ахуйн хэрэгцээнд ашигладаг.

 Газар ба байгалийн нөөц ашиглалтаас 
үүсэх нөлөөлөл

Туул голын эхэнд олон жил  гуалин, 
түлшний мод бэлтгэсэн нь голын ай савын ойд 
ихээхэн нөлөө үзүүлж байна. Сөрөг нөлөөлөл нь 
орон нутгийн чанартай байна. Ялангуя Горхи-
Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын орчны 
бүс болон Тэрэлжийн ойролцоо түлшний модны 
зориулалтаар Сибирь хар мод, бургас, улиасыг их 
хэмжээгээр огтлон ашиглаж байна. Ойн түймэр 
нь экологийн маш том асуудал болж байгаа 
бөгөөд сүүлийн 10 гаруй жилд Арцат уул, Ар 
матах, Улаан хадны уул, Дархад уул, Ар минж, 
Халзангийн даваа, Их чулуут, Нэмэхийн гол, 
Хонгорын гол, Хар ямаат, Шинэст, Шорлогтой 
зэрэг газрын ой мод түймэрт ихээр өртсөн 
байна. 

  Õүснэгт 7: Òуул голын эхнээс бэлтгэсэн гуалин ба түлшний мод

 

                                      Бэëтãэñэí ìîд (ì3/æèë)

                Ãóàëèí                          Òүëøíèé ìîд

Зөвшөөрөлтэй мод огтлолт 643 4,384

Хууль бус мод огтлолт 606 4,114

Өрхийн хэрэгцээний нэмэлт 2,046 -

Нийт 3,295 8,498

Судалгааны материалаас. Нийт бэлтгэгдэж буй гуалинний хэмжээ нь энд үзүүлснээс хол давсан зөрүүтэй ба ахуйн хэрэгцээний 
мод гэдэгт өрхийн хэрэгцээний түлээ, хашаа, байшингийн  мод давхар багтана. Монгол Улсын Байгаль орчны яамнаас 2008 онд 
гаргасан  No 186/234  тоот тушаалаар Туул голын сав газраас мод бэлтгэхийг 2010 оны 5-р сар хүртэл хориглосон.

Хүснэгтээс үзэхэд Туул голын эхэн хэсэгт 3,295 шоо метр гуалин, 8,498 шоо метр түлшний мод 
бэлтгэж байгаа бөгөөд эдгээрийн тал хувь нь л зохих зөвшөөрөлтэй ажээ. 
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Зóðàã 21: Ãîðхè-Òэðэëæèéí áàéãàëèéí цîãцîëáîðт 
ãàçðûí  Сèáèðь хàð ìîдûã îãтëîæ ãóàëèí áэëтãэдэã

Зóðàã 23: Бóãàтûí àìíû øàтñàí тàëáàéí хàтñàí 
ìîдûã îãтîëæ àâñàí áàéдàë

Зóðàã 22: Òóóë ãîëûí эðэã дàãóóх  áóðãàñûã 
îãтëîæ түëээ áэëтãэдэã

Зóðàã 24: Уëààíáààтàð хîт,  Нàëàéх дүүðэã ðүү түëøíèé 
ìîд, ãóàëèí çөөхөд хэðэãëэдэã àчààíû æèæèã ìàøèí

Õүснэгт 8: Òуул голын эхээс бэлтгэсэн гуалин ба түлшний модны үнэ

Бэлтгэсэн мод (м3/жил) Зах зээлийн үнэ (сая төгрөг/жил)

Гуалин Түлшний 
мод Гуалин Түлшний 

мод Нийт

Зөвшөөрөлтэй 643 4,384 38.58 87.68 126.26

Хууль бус мод огтлолт 606 4,114 22.73 82.28 105.01

Өрхийн нэмэлт хэрэгцээнд ашиглах мод 2,046 - 76.73 - 76.73

Нийт 3,295 8,498 138.03 169.96 307.99

Орон нутгийн өрхийн хэрэгцээнд 2,046 5,456 76.73 109.12 185.85

Боруулалтын зориулалтаар 1,249 3,042 61.31 60.84 122.15

Улсын  төсөвт орох орлого 9.65 19.48 29.13

Судалгааны материалаас. Улсын төсөвт орох орлого нь зөвшөөрөлтэй бэлтгэсэн модноос авах төлбөрөөс бүрдэнэ. 
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Îйн  дагалт баялаг

Газар болон байгалийн нөөцийг ашиглаж 
буй хэлбэр

Туул голын эхээс маш олон төрлийн ойн  
дагалт  бүтээгдэхүүнийг бэлтгэдэг ба үүнд жимс, 
жимсгэнэ, самар, байгалийн хүнсний ургамал, 
мөөг, эмийн ургамал зэрэг орно (Хүснэгт 9). 
Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын баруун 
хэсэгт орших Тэрэлж голын урд хэсэг, уг дархан 
цаазат газрын төв, хойд, зүүн урд хэсэг, мөн 
Туул голын дагуу ойн дагалт бүтээгдэхүүн элбэг 
тохиолдоно. Эдгээр ойн  дагалт бүтээгдэхүүнийг 
орон нутгийн иргэдээс гадна Налайх, Багануур 

дүүргийн хүмүүс ч мөн ирж, голчлон зун 
түүдэг (Хүснэгт 9). Ойн дагалт бүтээгдэхүүний 
ашиглалт нь  ихэвчлэн Туул болон Тэрэлж голын 
дагуу автомашин унаагар  хүрч очих боломжтой 
хэсгүүдэд төвлөрсөн байдаг.

Туул голын эх (ДЦГ-ын онгон бүс, 
хамгаалалтын бүс,  БЦГ-ын  онцгой бүсэд 
хамрагдах)-ээс  хушны самар бэлтгэхийг бүрэн 
хориглосон ба тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн зарим нэг  бүсүүдэд ахуйн хэрэгцээний 
зорилгоор ойн бүтээгдэхүүн түүхийг зөвшөөрдөг 
хэдий ч ойн гаралтай бүтээгдэхүүний хууль бус 

Õүснэгт 9. Òуул голын эхээс бэлтгэдэг ойн дагалт бүтээгдэхүүн, тэдгээрийг бэлтгэх тохиромжтой үе
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m
id

 A
ug

-e
nd

 S
ep

Ба
йг

ал
ий

н 
хү

нс
ни

й 
ур

га
ма

л Зэрлэг сонгино Allium altaicum

5-
8-

р 
са

р

Гүзээлзгэнэ Fragaria orientalis Халиар Allium victorialis

Өрөл Malus baccata
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Алтан хундага Adonis sibiricus
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Ìонос Padus asiatica Царван
Artemisia 
macrocephala

Хад Ribes altissimum Падгар Бадаан Bergenia crassifolia

Үхрийн нүд Ribes nigrum Боролзгоно Dasiphora fruticosa

Нэрс Vaccinium uliginosum Хөх дэгд Gentiana macrophylla

Аньс Vaccinium vitis-idaea
Цагаан түрүү Leontopodium spp.

С
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Самар Pinus sibirica

9-
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ар Таван салаа Plantago spp.

Алтан гагнуур Rhodiola quadrifida 
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Далбига Agaricus spp.
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Тэхийн шээг Ribes diacanthum

Сархиаг Lactarius sp. Нохой хошуу Rosa acicularis

Хусандай Leccinum sp. Эмийн сөд Sanguisorba officinalis

Чидмэг Russula sp. Халгай Urtica dioica

Тосондой Suillus sp. Алирс Vaccinium vitis-idaea

Цагаан мөөг Tricholoma mongolicum Ýмийн бамбай Valeriana officinalis

Судалгааны материалаас.
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олборлолт байсаар байна. Энд байх айл 
өрхүүдийн тал хувь нь жимс жимсгэнэ, хүнсний 
ургамал, самар түүдэг ба хүн амын харьцангуй 
бага хэсэг буюу 5% нь л эмийн ургамал түүдэг 
байна (Зураг 25).

Хуш модны самраас бусад ихэнх ойн 
дагалт бүтээгдэхүүнийг ахуйн буюу хувийн 
хэрэгцээнд ашиглахаар түүдэг байна. Хэдийгээр 
эмийн ургамал, самар, хүнсний ургамал , жимс, 
жимсгэнийг худалдаж авах зах зээл Улаанбаатар 
хотод байгаа боловч эдгээр ойн дагалт баялаг нь 
голчлон Хан Хэнтийн ДЦГ-ын хүрч очиход хүнд 
хэцүү газруудад байх ба болц гүйцсэн үед  богино 
хугацаанд түүж хураах шаардлгатай тул хөдөлмөр 
зарцуулалт их, өртөг өндөртэй байдаг. Нийт айл 
өрхүүдийн 77.5% хувь буюу 528 өрх ойн дагалт 
бүтээгдэхүүн түүж бэлтгэдэг хэдий ч тэдгээрийн 
2/3-г хувийнхаа хэрэгцээнд ашигладаг. Нийт айл 
өрхүүдийн 15% нь хураасан бүтээгдэхүүнийхээ 
тодорхой хэсгийг зарж борлуулдаг бол тэдний 
7.5% нь зөвхөн зарж борлуулах зорилгоор ойн 
дагалт бүтээгдэхүүн ашигладаг байна. Энэ нь 
нийтдээ 153 өрх юм. Самраас бусад ойн дагалт 
бүтээгдэхүүнийг тэд голчлон орон нутгийн 
жижиг дэлгүүр, худалдаачдад зардаг. 

Зураг 25: Òуул голын эхээс ойн дагалт бүтээгдэхүүн бэлтгэхэд оролцох 
орон нутгийн иргэдийн оролцоо

Нèéт àéë өðхèéí тîî 682

Æимс, жимсгэнэ Хүнсний ургамал

% Борлуулдаг өрх % Ашигладаг өрх

Самар Эмийн ургамлууд

Судалгааны материалаас.

Туул голын эхээс хамгийн их хэмжээтэй 
бэлтгэдэг, түгээмэл бүтээгдэхүүн нь хуш модны 
самар бөгөөд борлуулалт маш сайтай. Туул 
голын дээд хэсгийн  54900 гаруй га талбайд 
самар ургадаг бөгөөд 4-6 жил тутам түүний элбэг 
ургацтай үе тохиодог. Самар элбэг ургасан жил 
эдгээр талбайгаас  1662 тонн боргоцой хураан 
түүнээс 332.4 тонн самар авах боломжтой. Хушны 
самарыг ер нь боловсруулдаггүй ба ганцхан Төв 
аймгийн Мөнгөнморьт суманд хушны самар 
боловсруулах жижиг үйлдвэр байдаг.

Газар ба байгалийн нөөц ашигласны үнэ 
цэнэ

Тухайн бүсээс ойн дагалт бүтээгдэхүүн 
олборлосноор жилд нийт 37.24 сая орчим 
төгрөгийн орлого бий болдог ба үүний 
дийлэнх хэсгийг самар, жимс,жимсгэнэ 
бүрдүүлдэг (Хүснэгт 10). Түүж авсан ойн дагалт 
бүтээгдэхүүнийг голчлон хувийн хэрэгцээнд 
ашигладаг бөгөөд үүний ердөө 15%-г зах зээлд 
худалдаж борлуулдаг. Улаанбаатар хотоос ирсэн 
худалдаачид 40-50 хүн хөлсөлж ажиллуулан 
самар, жимс түүлгэдэг байна. Уг самрыг зах зээлд 
борлуулснаар жилд нийт 43.16 сая төгрөгийн 
орлого олдог байна (Хүснэгт 11).
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Ãàçðûí çóðàã 15. Òóóë ãîëûí эхèéí îéí дàãàëт áүтээãдэхүүíèé àøèãëàëт

Самар ургадаг газрууд

Ойн мөөг ургадаг газрууд

Æимс, жимсгэний тархалт, нөөц

Ойн дагалт бүтээгдэхүүний нөөц багассан газрууд 

Òàéëáàð

Òàéëáàð
Òàéëáàð

Òàéëáàð

Хорооны төв
Сумын хил
Гол
Нуур
Ой

Хорооны төв
Сумын хил
Гол
Нуур
Ой

Хорооны төв
Сумын хил
Гол
Нуур
Ой

Хорооны төв
Сумын хил
Гол
Нуур
Ой

Их
Дунд зэрэг
Бага
Зам
Тусгай хамгаалалттай газар
Туул голын ай савын хил

Ойн мөөгний тархац
Зам
Тусгай хамгаалалттай газар
Туул голын ай савын хил

Æимс, жимсгэний тархац
Самрын нөөц, тархац
Зам
Тусгай хамгаалалттай газар
Туул голын ай савын хил

Их
Дунд зэрэг
Бага
Зам
Тусгай хамгаалалттай газар
Туул голын ай савын хил

Самрын нөөц газар
Æимс, жимсгэний тархалт, нөөц



Òóóë ãîëûí ýõèéí ýêîñèñòåìèéí ýäèéí çàñãèéí ¿íý öýíý

38

Õүснэгт 10: Òуул голын эхээс бэлтгэдэг ойн  дагалт бүтээгдэхүүний үнэ

Õүснэгт 11: Òуул голын эхээс түүдэг самрын үнэ

Нэг өрхийн 
дундаж 

хэрэглээ
(кг/жил)

Дундаж үнэ 
(төг/kг)

Хэрэглэгчдэд 
борлуулдаг дундаж 
үнэ (мян.төг/жил)

Нийт үнэ (сая төгрөг/жил)

Өрхийн дотоод 
хэрэгцээнд Зарах Өрхийн дотоод 

хэрэгцээнд Зарах Нийт

Æимс,жимсгэнэ 25 2,750 60,470 45,783 17.05 2.33 19.39

Хүнсний  ургамал 7.5 1,500 11,250 - 3.17 3.17

Самар 47.5 1,500 55,355 47,447 11.07 3.18 14.25

Эмийн ургамал 2.5 5,000 12,500 - 0.43 0.43

Нийт 31.72 5.51 37.24

Судалгааны материалаас.

Үнэ (сая төгрөг/жил)

Хэвийн ургацтай жил 6.36

Aрвин ургацтай жил 36.80

Нийт 43.16

Судалгааны материалаас.Арвин ургац 6 жил тутам тохиолддог  

Газар ба байгалийн нөөц ашигласнаас 
үүдэх нөлөөлөл

Ойн дагалт бүтээгдэхүүнийг хир тогтвортой 
ашиглаж байгаа талаар төдийлө н тодорхой 
мэдээлэл байхгүй боловч Туул голын эхийн зарим 
талбайг хэт ашигласнаас түүний нөөц багасаж 
буй нь тодорхой байгаа юм. Нөөц багасаж буй 
талбайнуудад Туул-Галтайн голын билчир орчим 
судалгааны талбайн баруун хэсэгт байх Зааны 
голын адаг, Тэрэлж голын ойр орчим хамаарна. 
1998 онд хийгдсэн судалгааны дүнд жил ирэх 

тусам тухайн бүс дэх ойн дагалт бүтээгдэхүүний 
тархалт, ашиглаж буй  тоо хэмжээ багасч байгааг 
нутгийн иргэд ойлгож ухамсарлаж байгаа талаар 
дурьдсан байна. Судалгаа хийх үед нөөц нь 
багасч байгаа хэмээн үзэж байсан талбайгаас 
одоо ойн дагалт бүтээгдэхүүнийг   ашиглах 
боломжгүй болсон байна. Түүнээс гадна тухайн 
бүсэд амьдардаггүй, гаднаас ирж ойн дагалт 
бүтээгдэхүүн  ашиглаж байгаа хүмүүс орчин 
тойрондоо хайхрамжгүй хандаж, газар нутаг, 
мод, сөөгийг ихээр сүйтгэдэг нь ажиглагдсан 
байна.
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Зóðàã 26: Хүíñíèé ìөөã: Дàëáèãà áóюó хàð ìөөã 
Agaricus silvaticus

Зóðàã 28: Аëèðñ 
Vaccinium vitis-idaea

Зóðàã 29: Оéãîîñ àøèãëàæ áàéãàà эìèéí óðãàìëûã 
хóдàëдàí áîðëóóëæ áàéãàà хэëáэðүүд

Зóðàã 27: Хóø ìîдíû ñàìàð
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 Òуул голын сав газрын эхийн газар ба байгалийн нөөцийн одоогийн үнэ цэнэ

  Õүснэгт 12: Òуул голын сав газрын эхийн газар ба нөөц ашиглалтын одоогийн үнэ цэнэ

Ãàçàð/íөөц àøèãëàëт
Нèéт дүí 
(ñàя төã/

æèë)

Оðîí íóтãèéí хэðэãëэãчèд
Ãàдíû хүìүүñт 

íîãдîх үíэ 
(ñàя төã/æèë)

Зàñãèéí ãàçàðт 
íîãдîх үíэ 

(ñàя төã/æèë)Аéë 
өðхèéí 

тîî

Дóíдàæ үíэ 
(төã/өðх/æèë)

Нèéт үíэ 
(ñàя төã/æèë)

Аялал жуулчлал 24,597.13 83 5,216,892.86 433.00 24,164.12 268.44

Мал аж ахуй эрхлэлт 3,361.07 545 6,167,107.79 3,361.07 - 221.25

Дүнз бэлтгэл 138.03 682 112,500.00 76.73 61.31 9.65

Хэрэгцээний  мод 
бэлтгэл 169.96 682 160,000.00 109.12 60.84 19.48

Ойн дагалт 
бүтээгдэхүүн бэлтгэл 77.22 528 70,523.20 37.24 43.16 -

Нийт дүн 28,343.40 682 4,017.16 24,329.43 518.82

Судалгааны материалаас.Орон нутгийн аялал жуулчлалаас олох орлогыг тооцохдоо зөвхөн жуулчны баазуудын орлогыг  
оруулсан ба ажил эрхлэлт, хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаанаас олох ашиг,  морь унуулж олох орлого зэргийг тооцоогүй 
болно. 2008 онд орлогын албан татвараас олсон ашгийг тооцсон болно. Өөр өөр бүлгүүдийн үнийг нийт үнэд тооцоогүй. 
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Tуул голын сав газрын эко-ус зүй
Туул голын сав газрын эхийн байгалийн 

бүрдлүүдийн талаар тайлангийн 3-р бүлэгт товч 
авч үзсэн билээ. Туул голын сав  эх газрын уур 
амьсгалтай  урт, хүйтэн өвөл, богино зунтай. 
Жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ нь 403 
мм ба нийт хур тунадасны дөрөвний гурван хувь 
нь зун 6-8-р сард ордог. Уг нутаг нь өвөл 10-р 
сараас 5-н сарын сүүл хүртэл цасан бүрхүүлтэй 
, цасан бүрхүүлийн дундаж зузаан 15 см хүрдэг 
байна.  Сав газрын эхний  хэсэг нь мөнх цэвдэг 
бүхий 3 бүсэд хамаарах тул энэ нь сав газрын түр 
урсацын хэмжээнд нөлөөлдөг. Туул голын нийт 
урсацын гуравны хоёр хэсгийг хур тунадасны 
ус, 6%-г нь цасны ус, дөрөвний нэгтэй тэнцэх 

хэсгийг нь газрын доорхи ус бүрдүүлдэг байна.1.
Тэрэлж голын  (Туул голд цутгахын өмнө) 

жилийн дундаж зарцуулга 9.12 м3/сек, Туул 
голын зарцуулга Босгын гүүрний дэргэд 13.6 
м3/сек, Улаанбаатар хотод 26.6 м3/сек байдаг. 
Сав газрын эхийн уур амьсгал, бусад хүчин 
зүйлүүдээс шалтгаалан голын урсацын хэмжээ 
жилийн туршид, цаг хугацааны явцад харьцангуй 
өөрчлөгдөнө. Голын зарцуулгын хэмжээ өндөр 
уулсын цас хайлах үед 4-р сарын сүүлээс 
эхлэн 5-р сарын дунд хүртэл хаврын шар усны 
үерийн нөлөөгөөр ихээхэн нэмэгддэг. Харин 5-р 
сарын хоёрдугаар хагасаас эхлэн урсац  буурч, 
тавдугаар сарын сүүлээс 6-р сард харьцангуй 
тогтвортой гачиг үе үргэлжлэнэ. Сав газрын эхэн 

4. Ãîëûí óðñãàëûí äîîä õýñãèéí ¿íý öýíý: 
Óëààíáààòàð õîòûí óñíû õýðýãëýý

Зураг 30: Улаанбаатар хот орчмын Òуул голын урсацын бүрдэл

Даваа,Басандорж 2005
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хэсэгт орсон хур тунадасны улмаас 7, 8-р сард, 
мөн 9-р сард  үерлэх нь бий.  Зуны хур борооны 
үерийн зарцуулга  хаврын шар усны үерийн 
үеийнхээс 1.5-3 дахин их хэмжээтэй болдог. 
Өвөл аравдугаар сараас 4-р сарын хооронд гол 
хөлдөн мөсөн бүрхүүлтэй байна. Улаанбаатар 
хотод (Туул харуул) ажиглагдсан хамгийн их 
зарцуулгын  хэмжээ 1,580 м3/сек байсан бол энэ 
хэмжээ Тэрэлж гол дээр 564 м3/сек байжээ. Голын  
гачиг үеийн 30 хоногийн хамгийн бага урсацын 
хэмжээ Улаанбаатар хотод 1.86 м3/сек, Тэрэлж 
гол дээр 0.44 м3/сек тус тус байна2.

Газрын гүнд 2-75 метрт орших чөлөөт 
гадаргатай болон артезийн уст давхаргын ус сав 
газрын эхээс Улаанбаатар хот руу ирдэг.3 Туул гол 
савын гадаргын ба газар доорхи ус  хоорондоо 
гидравлик холбооотой  ба зарим үед “урсацаа  
алдах ” ба ингэснээр тухайн орчны газар доорхи 
усны давхаргуудыг тэжээдэг. Газрын доорхи ус 
нь Туул голын эргэн тойрны уулын амуудын 
урсац болон Туул голоос тэжээгддэг бөгөөд 
хур тунадасны уснаас авах тэжээлийн хэмжээ 
нь газрын доорхи усны жилийн ашиглалттай 
харьцуулахад өчүүхэн бага байдаг. Газрын доорхи 

Зóðàã 31: Òóóë (Зàéñàí хàðóóë) ãîëûí үеðèéí дàâтàìæèéí øèíæèëãээ

Зóðàã 32: Òóóë (Зàéñàí хàðóóë) ãîëûí áàãà óðñàцûí дàâтàìæèéí øèíæèëãээ

Судалгааны материалаас. (2000-2006) оны өдөр бүрийн урсацын мэдээг ашиглан үерийн давтамжийн шинжилгээ ба 
бага урсацын давтагдлын шинжилгээнд  2000-2006 оны 6-9-р саруудын өдөр бүрийн хамгийн бага урсацын мэдээллийг 
ашигласан.

Судалгааны материалаас. (2000-2006) оны өдөр бүрийн урсацын мэдээг ашиглан үерийн давтамжийн шинжилгээ ба 
бага урсацын давтагдлын шинжилгээнд  2000-2006 оны 6-9-р саруудын өдөр бүрийн хамгийн бага урсацын мэдээллийг 
ашигласан.
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усны түвшинд хийсэн хэмжилт, судалгаанаас  
харахад хур тунадас хамгийн бага байдаг хавар, 
өвлийн улиралд газрын доорхи усны түвшин 
буурах ба хаврын урь орж, анхны бороо орох үеэс 
түвшин нь дээшилж хэвийн хэмжээндээ очдог 
байна4. Хавар болж, газар гэсэх үед хэрэглээг 
даган  газрын доорхи усны түвшин доошлохтой 
зэрэгцэн Туул голын гадаргын урсацын  хэмжээ 
багасаад зогсохгүй зарим хэсгээрээ улирлын 
чанартай тасардаг байна5.

Улаанбаатар хотын усан хангамжийн эх 
үүсвэр нь чөлөөт гадаргатай газрын доорхи уст 
давхарга юм. Газрын доорхи усны түвшин нь 
хур тунадасны хэмжээ, ууршилт, гадаргын усны 
түвшин, агаарын даралт зэрэг байгалийн олон 
хүчин зүйлээс хамаарч хэлбэлздэг төдийгүй мөн 
ус ашиглалт, хэрэглээний хэмжээ, голын сав 
газрын эхэн хэсгийн экологи, ус зүйн нөхцөл ч 
газрын доорхи усны түвшинд давхар нөлөөлдөг 
байна. Туул голын эхийн газрын бүрхэвч, газар 
ашиглалт, хөрсний нөхцөлөөс шалтгаалан 
өөр өөр төрлийн хөрсний ус чийгийн нөхцөл 
ялгаатай, Хөрсний усны горим хийгээд харилцан 
үйлчлэлийн хугацаа, усны явах хурд ялгаатай 
байдаг. Сав газрын эхний ургамлан бүрхэвчийн 
хэмжээ нь урсацын хэмжээ, голын зарцуулгад 
мөн нөлөөлдөг. Туул голын  эхийн ой, бэлчээр, 
бусад ургамлын зүйлүүдийн чанар, хэмжээ нь 
голын дундаж урсац, түүний үргэлжлэх хугацаа, 
хурд, голын урсгалын доод хэсгийн бага урсац, 
хөрсний чийг, газрын доорхи усны тэжээл, 
хагшаасны хуримтлалд бас дам  нөлөөлдөг. 

Улаанбаатар хотын ус хангамж
Дөрвөн өөр газар орших газрын доорхи 

усны эх үүсвэрүүдээс гүн өрмийн худгаар  ус 
авч Улаанбаатар хотыг усаар хангадаг ба дээд 
эх үүсвэр нь Туул, Тэрэлжийн голын уулзварын 
доор байрладаг бол Төв, Үйлдвэрийн мөн Мах 
комбинатын  эх үүсвэрүүд хот дотор байрладаг. 
Улаанбаатар хотын усан хангамжийн ихэнх 
хэсгийг хотын Ус сувгийн ашиглалтын газар 
(УСАГ) түгээдэг бөгөөд Орон сууц нийтийн 
аж ахуйн компаниуд (ОСНААК)-ууд хотын 
төв хэсгүүдийн барилгуудад усыг дамжуулан 
борлуулдаг. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам усалгаанд ашиглах усыг хариуцан 

зохицуулдаг. Улаанбаатар хотын 3 дулааны 
цахилгаан станциуд, худгуудыг хариуцдаг ба 
эргэн тойрны үйлдвэрүүд хэрэглээний усаа 
эндээс авдаг6.

Газрын доорхи ус ашигладаг нийт худаг 
түүнээс  ажиллагаатай худгуудын тооны талаар 
зарим эх сурвалжууд зөрүү мэдээлэлтэй байна7. 
Иймд уг судалгааны ажилд Улаанбаатар хотын 
2007 оны мастер төлөвлөгөөнд дурьдсан хотын 
ус сувгийн ашиглалтын газрын  худгуудын 
талаарх диаграмууд болон цахилгаан станцын ус 
хангамжийн ашиглаж байгаа худаг, тэдгээрийн 
хүчин чадал зэрэг хамгийн сүүлийн үеийн 
мэдээлэл агуулсан Басандорж, Даваа нарын 
бэлтгэсэн диаграмыг ашиглав. Одоогийн 
байдлаар 120  худаг (Хүснэгт 13) ажиллаж өдөрт 
хамгийн ихдээ 195000 мянган куб метр ус шахан 
гаргаж байна. Усны эдгээр эх үүсвэрүүдээс гадна 
өдөрт 3000 куб метр ус гаргаж 600 гаруй аж ахуй 
нэгжүүдийг усаар хангадаг хувийн 297 худаг 
байдаг гэсэн тоо баримт байна. 

Улаанбаатар хотын ус хэрэглэгчдэд хотын ус 
сувгийн ашиглалтын газар болон ОСНААГ-аас 
2007 онд түгээсэн усны нийт хэмжээ нь 56.26  сая 
метр куб байжээ (Зураг 33). Ус түгээлтийн хэмжээ 
3-5 -р саруудад багасдаг ба Туул голын болон 
газрын гүний усны түвшин энэ үед хамгийн бага 
байдаг. Энэ хугацаанд усны хэрэглээ хамгийн их 
байдаг бөгөөд усаар гачигдах явдал тохиолддог. 

Хуучирч муудсан шугам сүлжээний улмаас 
хэрэглэгчдэд очих нийт усны 30% нь замдаа 
алдагддаг нь бас нэгэн анхаарвал зохих асуудлын 
нэг болоод байна8.

Гүн өрмийн худгаас усыг соруулан гол шугам 
хоолойгоор дамжин төр захиргааны  байр, үйлдвэр 
үйлчилгээний газрууд, орон сууцны хэрэглэгчдэд 
түгээдэг бол гэр хорооллын хэрэглэгчдэд усны 
машинаар зөөж түгээх цэгүүдэд өгөхөөс гадна  
зарим хороололд ус хангамжийн сүлжээнээс ус 
түгээх цэгүүдийг холбож түүнээс түгээдэг.  Орон 
сууцны хорооллуудын оршин суугчдын усны 
хэрэглээ өндөр бөгөөд  УСАГ/ОСНААК –наас 
түгээж буй  усны тэн хагасыг хэрэглэдэг (Зураг 
34). Орон сууцанд суугчдын тоо олон бөгөөд 
нэг хүнд ногдох усны хэрэглээ харьцангуй 
өндөр байгаагаас шалтгаалж байна. Үүнтэй 
харьцуулахад гэр хорооллын хүн ам хотын нийт 
хүн амын 60%-г бүрдүүлдэг хэдий ч усны нийт 
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Ус сувгийн ашиглалтын газрын мэдээнээс.

Зóðàã 33: Хîтûí óñ ñóâãèéí àøèãëàëтûí ãàçðààñ 2007 îíд íèéëүүëñэí óñíû хэìæээ

56.26 сая метр куб
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Хүñíэãт 13: Уëààíáààтàð хîтûí óñàí хàíãàìæ, 2007

Усны эх үүсвэр

Худгийн тоо Хүчин чадал (м3/өдөр)

Нийт Үүнээс ажилдаг Төслийн Боломжит

Дээд 56 19 72,000 47,307

Төв 97 55 114,000 64,150

Үйлдвэр 16 11 40,000 22,200

Махны үйлдвэр 11 5 15,000 11,160

УСАГ усны эх үүсвэр 180 90 241,000 144,817

Цахилгаан станц no. 2 (Төвийн 
цахилгаан,дулаан хангамж) - 5 - 4,800

Цахилгаан станц no. 3 (Төвийн 
цахилгаан,дулаан хангамж) - 13 - 29,300

Цахилгаан станц no. 4 
(Үйлдвэр) - 12 - 16,200

Усны бусад эх үүсвэр - 30 - 50,300

Хувийн худгууд - 297 - 3,000

Нийт - 417 294,300 198,117

Монгол Улсын Засгийн газар болон ЖАЙКА-гаас авсан мэдээлэл, 2007; Басандорж,Даваа 2005.

хэрэглээний ердөө 2% ноогддог байна. 
Улаанбаатар хотын усны нийт хэрэгцээг (Хүснэгт 
14) харахад ахуйн хэрэглээнд хоногт 117 мянган 
куб метр, үйлдвэр, үйлчилгээний газруудад 
(цахилгаан станцуудыг оруулаад) хоногт 95 
мянган куб метр ус тус тус шаардагддаг байна. 

Энэхүү судалгаанд ашигласан эдгээр тоо, баримт 
нь Улаанбаатар хотын үйлдвэр, аж ахуйн газрын 
усны хоногийн хэрэглээ 85-100 мянган метр 
куб,ба нийт ус хэрэглээ хоногт 200-250 мянган 
метр куб байдаг гэсэн сүүлийн үеийн судалгааны 
дүнтэй дүйж  байгаа юм9.
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Зураг 34: Улаанбаатар хотын усны хэрэгцээ, 
хэрэглэгч тус бүрээр 2007
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   Õүснэгт 14: Улаанбаатар хотын усны хэрэгцээ, хэрэглэгч тус бүрээр 2007

Хэрэглэгчийн төрөл

УСУГ-ын усан хангамж Нийт хэрэгцээ 

Хэрэглэгчдийн 
тоо

Хэмжээ 
(сая м3/

жил)
Хэрэглэгчдийн тоо Хэмжээ (сая м3/

жил)

Гэр хороолол

зөөврийн ус түгээгүүр 300,000 хүн 0.73

620,950 хүн 1.70хотын сүлжээнд 
холбогдсон  ус түгээгүүр 31,782 хүн 0.41

Орон сууцны оршин суугчид 269,569 хүн 27.32 403,260 хүн 40.87

Хувийн 
байшингууд

Ахуйн
953 холболт 4.47

6,990 хүн 0.22

Ахуйн бус 18,333 үйлчилгээний 
газар 4.25

Үйлдвэр аж ахуйн газрууд 304 холболт 2.30 304 үйлдвэрүүд 2.3

Цахилгаан станцууд 3 цахилгаан станц + 
үйлдвэрүүд 18.36

Бизнес, үйлчилгээний газрууд 1,379 холболт 4.04 1,379 бизнес, 
үйлчилгээний газар 4.04

Бусад байгууллагууд 311 холболт 2.67 311 байгууллагууд 2.67

Хөдөө аж ахуй
Газар тариалан 367 фермреүүд 1.50

Мал аж ахуй 7,797 малчид 1.37

Нийт 41.94 77.28

Зөөврийн ус түгээгүүр 296 ус түгээгүүр 0.73 296 ус түгээгүүр 0.73

сүлжээнд холбогдсон ус түгээгүүр 163 ус түгээгүүр 0.41 163 ус түгээгүүр 0.41

Зөөврийн усны машин 61 машин - 61 машин -

Усны хэрэглээг тооцсон дүн,таамаглалууд нь уг тайлангийн төгсгөлд дэлгэрэнгүй байгаа болно10.

Õотын усны үнэ цэнэ
Улаанбаатар хотод ус ашигласны тариф 

нь хэрэглэгчийн төрөл, ус хангамжийн 
аргаас хамааран ялгаатай байдаг. УСАГ усны 
үйлчилгээний төлбөрийг хотын хэрэглэгчдээс 
хураадаг бөгөөд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам  усалгаат тариаланд ашигласан 
уснаас хураамж авдаг.  

Улаанбаатар хотын усны үнэ тарифд сүүлийн 
жилүүдэд хэд хэдэн удаа өөрчлөлт орсон байна/
хүснэгт 15/. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 
усны тариф өндөр байгаа нь анхаарал татаж 
буй бөгөөд хотын хүн амын дийлэнх ядуу 
өрх энд амьдарч буй учир үнийг зохицуулах 
шаардлагатай.
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Хотын ус суваг ашиглалтын газар болон Хүнс,хөдөө аж ахуй,хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 
авсан мэдээ.

   Õүснэгт 15: Улаанбаатар хотын усны тариф

Ашиглагчдын төрөл 

Усны тариф (төг/м3)

1999 2002 2005 2007

Төвлөрсөн сүлжээнээс Үйлдвэр, үйлчилгээний 
газруудад шахсан ус 200 200 315 329

Төвлөрсөн сүлжээнээс Төсвийн  байгууллагуудад 
шахсан ус 200 200 315 329

Төвлөрсөн сүлжээнээс Ахуйн хэрэгцээнд шахсан  ус 95 181 160 167

Усны тоолууртай орон сууцанд  шахсан  ус 40 112 160 167

10 км зайд орших байгууллагуудад машинаар  
зөөдөг ус 885 2,435 2,435 2,435

10 км-с хол зайд орших байгууллагуудад  усны 
машинаар  зөөдөг ус 1,328 2,609 2,609 2,609

Зуслангийн айлуудад   усны машинаар  зөөдөг ус 885 1,500 2,000 2,727

Ус түгээх  цэгүүд   дээр зарагддаг ус 442 442 500 909

Бусад төрлийн усны  машинаар  зөөж аваачих ус 885 885 1,000 1,818

Газар тариалангийн усалгааны ус 200 500 3,000

Эдгээр өсөлтийг үл харгалзан өгүүлэхэд 
усны үнэд өгч буй татаас хэт өндөр байсаар л 
байна. Тухайлбал,  хэрэглэж буй усны тариф нь 
усаар хангах бодит зардлын ердөө 30% болж 
байгаа бөгөөд ус хэрэглэгчид түүний бодит үнээс 
маш доогуур үнэ төлдөг. Хаана, ямар хэмжээний 
усыг хэрэглэж байгаа талаарх мэдээлэл хомс 
(жишээлбэл, ус ашиглан явуулж буй төрөл 
бүрийн үйлдвэрлэлийн ашиг, ус ашиглагчийн 
талаар нарийвчилсан мэдээлэл дутмаг), нарийн 
судалгааны үр дүн гаргахад төвөгтэй тул уг 
судалгааны тооцоог одоо баримталж байгаа усны 
тарифын дагуу хийдэг төлбөрийн хэмжээнд 
тулгуурласан болно. Хэрэглэж буй усанд төлж 
байгаа усны тариф бодит зардлаасаа хэт доогуур 
байгаа тул энэ тарифыг тодорхой хэмжээнд өсгөж, 
бодит зардлын зарим хэсгийг гаргах зорилгоор 
инфлятор гэдэг ухагдахууныг доор дүрсэлсэн 
аргын дагуу усны үнэлгээнд ашиглалаа. 
Инфлятор нь хэрэглэгчийн ус ашигласныхаа 
төлөө төлөх хүсэлтэй байгаа усны төлбөрийн 

хэмжээ бөгөөд усны тарифаас их байна. 
Хэдийгээр энэ арга нь усны бодит өртөгт ямар 
нэг хэмжээгээр дөхөж очих боловч, мэдээж хэрэг 
бага юм. Усны хомсдол энэ хэвээр үргэлжлэхийн 
хэрээр түүнийг даган хэрэглэгчдийн усанд төлөх 
ахиуц үнэ их хэмжээгээр нэмэгдэх болно. Дээрх 
шалтгаануудын улмаас энэ судалгаанд ашигласан 
усны үнэ цэнэ нь байж болох хамгийн бага үнэ 
гэж ойлгох хэрэгтэй. 

Ахуйн хэрэгцээ

Хотын ус суваг ашиглалтын газар болон Хүнс, 
Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн яам, бусад 
эх сурвалжаас авсан мэдээллийн тусламжтай 
Улаанбаатар хотын ахуйн хэрэглэгчид усаа 
хаанаас, хэрхэн авдаг  дүр зургийг гаргаж болох 
юм.

Улаанбаатар хотын ахуйн ус хэрэглэгчдийн 
ихэнх хэсэг буюу гэр хороололд амьдардаг 
620950 хүн, өөрөөр хэлбэл 141125 айл өрх усаа ус 
түгээгүүрээс авдаг. Мөн Гэр хорооллын зарим  ус 
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хэрэглэгчид өөрсдийн өдөр тутмын хэрэглээний 
усыг гүехэн худаг, булаг, гол, горхиос авдаг. 
Нийт 459 ус түгээгүүрийн 163 нь төвийн ус 
хангамжийн  сүлжээнд  холбогдсон бол  үлдсэн 
түгээгүүрүүдэд  5 тонны багтаамж бүхий 61 
усны автомашинаар  зөөж хийдэг. Гэр хорооллын 
ихэнх хүмүүсийн өдөрт хэрэглэх усны хэмжээ нь 
10 л-с бага11 дунджаар 7.5 л байх12 бөгөөд энэ 
хэмжээ бусад төрлийн ус ашиглагчдаас хэд дахин 
бага үзүүлэлт юм.

Орон сууцанд амьдардаг 403260 оршин 
суугч буюу 91650 өрхийн ихэнх нь төвийн усан 
хангамжийн сүлжээнээс  усаа авдаг. Айл өрхүүдэд 
усны тоолуур тавих ажил нилээд хэдэн жилийн 
өмнө эхэлсэн хэдий ч ихэнх айл өрхүүд усны 
тоолуур тавиулаагүй бөгөөд тэдний ердөө цөөн 
хувь болох 20000 өрх одоогийн байдлаар 15000 
тоолуур тавиулсан байна13. Тоолуур тавиулсан 
айл өрхүүдийн нэг хүний усны хэрэгцээ өдөрт 
230 литр байгаа бол тоолуур тавиулаагүй 
айлуудын нэг хүний өдөрт хэрэглэх усны хэмжээ 
290 литр14, дунджаар орон сууцанд амьдардаг 
өрхийн нэг гишүүн өдөрт 278 литр ус хэрэглэж 
байна15.

Нийт 1968 хувийн орон сууц, байшинд 
амьдардаг 6900 хүмүүс бараг бүгд өөрсдийн 
хувийн худгаас усаа хэрэглэж байгаа ба нэг 
хүний өдөрт хэрэглэх усны дундаж хэмжээ 87 
литр ажээ16.

Ахуйн зориулалтаар ашиглаж буй усны 
үнэ цэнийг нарийн тооцож гаргах нь төвөгтэй. 
Хэдийгээр хүмүүс ус ашигласны төлбөрт хэдий 
хэмжээний мөнгө  төлж буй талаарх мэдээлэл 
байгаа боловч зохих газруудаас тогтоосон усны 
үнэ нь түүний бодит үнэтэй харьцуулахад маш 
бага юм. Улаанбаатар хот дахь усны тариф маш 
бага байсаар л байгаа17 бөгөөд усанд ноогдуулж 
буй татаас энэ хэвээрээ үргэлжлэх төлөвтэй 
байна18. Хэрэглэгчид усны үнэнд төлөхөд бэлэн 
байгаа хэмжээ нь илүү боломжийн үнийг бий 
болгож байгаа юм. Улаанбаатар хотод устай 
холбоотой зах зээл бага хэдий ч Дэлхийн банк 
болон Төр-Хувийн хэвшлийн дэд бүтцийн 
зөвлөх нэгжийн54 2007 онд хийсэн судалгаанаас 
харахад гэр хорооллын оршин суугчид нь усны 
үнэнд одоо төлж буй тарифаас 1.5 дахин илүүг 
төлөхөд бэлэн байгаа нь тайлангийн  үр дүнгээс 
харагдаж байна19. Уг судалгааны ажлын хүрээнд 
үүнтэй уялдуулсан усны инфляторыг ашиглаж 
(гэр хорооллын оршин суугчдад хэрэглэж буй 
усны тарифаас 1.5 дахин их) байгаа бөгөөд усны 
төлбөрийг хамгийн багаар тооцон үзэхэд ахуйн 
хэрэгцээний ус ашиглалтаас олох жилийн нийт 
орлого нь 58.35 тэрбум төгрөг байгаа юм(Хүснэгт 
16).

Õүснэгт 16: Àхуйн хэрэгцээний усны үнэ

Хүíèé 
тîî

Хэìæээ  (ñàя ì3 /
æèë)

Үíэ,тàðèф 
(төã/ì3)

Хэðэãëэãчдèéí çүãээñ төëөхөд 
áэëэí áàéãàà үíэ (төã/ì3)

Уñíû үíэ(ñàя төã/
æèë)

Гэр хороолол 620,950 1.70 909.09

1,364

2,317.98

Орон сууцны иргэд 403,260 40.87
167.27

55,730.64

Хувийн байшингууд 6,990 0.22 302.68

Нийт 1,031,200 42.79 58,351.30

Судалгааны материал болон хотын ус сувгийн ашиглалтын газраас гаргасан диаграмаас.
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Үйлдвэр, үйлчилгээний газрууд

Албан ёсны дүн мэдээгээр Улаанбаатар хотод 
бүртгэлтэй нийт 20,327 аж ахуйн нэгж,  үйлдвэр, 
үйлчилгээний газрууд үйл ажиллагаа явуулдаг 
байна. Эдгээрт даавуу, бөс бараа, савхи, гутал, 
саван, цаас, төмөр эдлэл, цемент, шил шаазан, 
архи, пиво, савласан ус, хүнсний үйлдвэрүүд 
зэрэг багтана.  Улаанбаатар хотод байдаг 3 том 
дулааны цахилгаан станц тус тусын хэрэгцээ-
ний  усаа өөрсдийн эх үүсвэрээс авч тус бүрийн 
ус хангамжийн сүлжээг ашигладаг. Эдгээр бүх 
үйлдвэр, аж ахуйн газруудын үйл ажиллагаа 
уснаас ямар нэгэн хэмжээгээр хамааралтай 
байна. Зарим үйлдвэр, аж ахуйн газрууд нь 
усыг өөрсдийн үйл ажиллагаанд шууд ашиглаж 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг  байхад зарим газрууд 
тоног төхөөрөмжийг хөргөх, цэвэрлэхээр усыг 
ашигладаг20. 

Улаанбаатар хотод үйлдвэр, аж ахуйн 
зорилгоор усыг ашигладаг  хамгийн том 
хэрэглэгчид нь цахилгаан станцууд, мөн 
цөөн тооны томоохон үйлдвэрүүд юм21. Усыг 
үйл ажиллагаандаа ашигладаг үйлдвэрүүд 
нэмэгдэхийн тоогоор усны хэрэгцээ улам бүр 
хурдтай өсөн нэмэгдэж байна.  2003 оны мэдээгээр 
үйлдвэр, аж ахуйн газруудын үйл ажиллагаандаа 
хэрэглэсэн усны хэмжээ өдөрт 50000-60000 метр 
куб, жилд 18.25 – 21.90 сая метр куб 22 байсан 
бол одоогийн байдлаар эдгээрийн жилийн усны 
хэрэглээ нь 30 сая метр куб байна.

Хотын ус сувгийн ашиглалтын газраас гаргасан 
үнэлгээний дагуу ахуйн хэрэглэгчид усны үнийг 
төлдөг хэдий ч тэд одоогийн тарифаас 1.5 дахин 
их үнийг төлөхөд бэлэн байгаа бол  үйлдвэр, аж 
ахуйн зориулалтаар төлж буй усны хэмжээ жилд 
15.6 тэрбум төгрөг(хүснэгт 17) байна. Өмнө 
дурьдаж байсанчлан энэ нь усны бодит үнээс 
доогуур тогтоогдсон үнэ бөгөөд одоогийн байгаа 
боломжит мэдээн дээр тулгуурлан ялгаатай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглаж буй усны 
ахиуц үнэ, тухайн бүтээгдэхүүнд хэрэглэсэн 
нэмүү өртөгийн усны зардал зэргийг нэмж 
тооцох нарийвчилсан үзүүлэлтүүдийг гаргах нь 
төвөгтэй байгаа юм. 

Хөдөө аж ахуй

Улаанбаатар хотод 290 га талбайд 367 
айл өрхүүдийн эрхэлдэг 121 усалгаатай газар 
тариалан байдаг. Эдгээр тариалангийн талбайд 
Туул гол болон гүехэн худгуудаас усалгааны 
усаа авдаг бөгөөд голчлон төмс, байцаа, лууван, 
өргөст хэмх, улаан лооль гэх мэт хүнсний ногоо 
тарьж, Улаанбаатар хотын зах зээлд нийлүүлдэг.  
Усалгаатай газар тариалан жилд нийт 1.5 сая куб 
метр ус хэрэглэдэг. Хотын эргэн тойронд 8000 
малчин өрхийн хонин толгойд шилжүүлснээр  
724,000 толгой  330,000 таван хошуу мал 
бэлчдэг. 

Газар тариаланд хэрэглэж буй усны үнэ 
цэнийг гаргахын тулд Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

Õүснэгт 17: ¯йлдвэр, үйлчилгээний газрын усны үнэ

Хэрэглэгч-
дийн тоо

Хэмжээ (сая м3/
жил) Taриф(төг/м3) Төлөхөд бэлэн буй хэмжээ (төг/м3) Үнэ  (сая төг/жил)

Үйлдвэрүүд 304 2.30

329.32
494

1,136.15

Бизнес, үйлчилгээний газрууд 19,712 8.29 4,094.12

Бусад байгууллагууд 311 2.67 1,318.93

Цахилгаан станцууд 3 18.36 - 9,069.23

Нийт 20,330 31.62 15,618.43

Судалгааны материал болон хотын ус сувгийн ашиглалтын газраас гаргасан диаграмаас. Цахилгаан станцуудын хэрэглэдэг 
усны төлбөр тооцогдоогүй.
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Õүснэгт 18: Õөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглаж буй усны үнэ

Үйлдвэрлэл Хэмжээ (сая 
м3 /жил) Taриф (төг/м3)

Хэрэглэгчдийн 
сэтгэлд нийцсэн 

төлбөрийн  хэмжээ 
(төг/м3)

Үнэ  (сая төг/жил)

Усалгаатай газар 
тариалан 413 га 1.50 3,000

4,500

6,755.40

Мал услах
331,224 толгой буюу хонин 
толгойд шилжүүлсэнээр 
724,341 толгой

1.37 - 6,180.36

Нийт 2.87 12,935.76

Судалгааны материал, ХХААХҮ яамны мэдээлээс. Мал услахад төлбөр төлдөггүй тул тооцоогүй. 

хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас тогтоосон усалгааны 
төлбөрийг авч ус хэрэглэгчдийн төлөх хүсэлтэй 
төлбөрийн инфлятор (өмнө нь дурьдсанчлан 
усны өөрийн бодит үнэтэй харьцуулахад энэ нь 
маш бага тоо юм) 1.5 –аар үржүүлж гаргалаа. Энэ 
үнэлгээгээр газар тариалангийн зориулалтаар 
12.94 тэрбум төгрөгний үнэ бүхий 2.87 сая куб 
метр усыг (хүснэгт 18) жилд ашиглаж байна. 

Голын урсгалын доод хэсгийн ус 
ашиглалтын одоогийн үнэ цэнэ

Улаанбаатар хот нь 86.9 тэрбум төгрөгний 
өртөгтэй ус жилд хэрэглэж байна (Хүснэгт 19). 
Хотын ус сувгийн ашиглалтын газрын жилд 
хурааж буй төлбөр орлогоороо 9.3 тэрбум төгрөг 
(нийт орлогын 63%) ба Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн яамны хэмжээнд жилд усны 
хэрэглээ 4.5 тэрбум төгрөгний өртөгтэй байна 

Õүснэгт 19: Ус хэрэглэсний төлбөр

 
Хэмжээ 
(сая м3 /

жил)

Хэрэглэгчдийн төлбөр 
(сая төг/жил)

Уснаас олох засгийн газрын орлого 
(сая төг/жил)

Гэр хороолол 1.70 2,317.98

9,276.70

Орон сууцны хэрэглэгчид 40.87 55,730.64

Хувийн байшингууд 0.22 302.68

Үйлдвэрүүд 2.30 1,136.15

Бизнес, үйлчилгээ 18.36 9,069.23

Бусад байгууллагууд 8.29 4,094.12

Цахилгаан станцууд 2.67 1,318.93

Усалгаатай газар 
тариалан 1.50 6,755.40 4,503.60

Мал усалгаа 1.37 6,180.36

Нийт 77.28 86,905.49 13,780.30



50 5150 51



50 5150 51

Òуул голын эхийн экологи, ус зүйд гарч буй 
өөрчлөлт

Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Туул голын 
сав газрын эхэн хэсэгт гарсан экологи, ус зүйн  
өөрчлөлтийн талаар хэд хэдэн судлаачид бичсэний 
дээр урсгалын доод хэсгийн усны урсац болон 
газар доорхи  усны түвшинд тэдгээрийн үзүүлэх 
нөлөөллийг судлажээ. Улаанбаатар хотын доогуур 
явж буй чөлөөт гадаргатай газар доорхи  усны 
түвшинд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарсан байсан ба 
сүүлийн 50 жилд усны төв эх үүсвэр дээр 3.1 м, 
Туул голын цутгалууд  дээр 8.5 м буурсан байна23. 
Газар доорхи  усны түвшин доошилж байгаа, 
зарим хэсэгтээ бүр аюултай түвшинд хүрснийг 
газар доорхи  усны буурцын хүнхээлийн байдал 
харуулж байна. Зун газар доорхи  усны тэжээлийн 
нийт хэмжээний тал хувийг ашиглаж болох ба 
энэ нь газар доорхи  усны горимд ямар нэг сөрөг 
нөлөөлөл авчрахгүй24. Гэсэн хэдий ч өвлийн 
улиралд газрын доорхи усны түвшин хамгийн 
бага байх үед усны хэрэглээ түүний тэжээгдлйн  
хэмжээнээс давсан тохиолдолд ойр орчмын 0.5-
1.3 метр зайд байгаа худгуудын түвшин 7-13 
метрээр доошилж эхэлдэг байна 25.

Газар доорхи  усны түвшин доошлох гол 
шалтгаануудын нэг нь усны хэт хэрэглээ юм. 
Усны хэрэглээ түүний ундаргаас их байгаа үед 
гүний усны түвшин огцом доошилдог26. Хүснэгт 
13 болон тайлангийн 0-р бүлэгт Улаанбаатар 

5. Ýêîñèñòåì äýõ óñíû ¿éë÷èëãýý: Òóóë ãîëûí 
ýõèéí ãàçàð àøèãëàëòûí ººð÷ëºëòèéí óëìààñ 
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хотын усны хэрэглээний одоогийн түвшинг 
өдөрт 212 мянган метр куб ус хэрэглэж байна 
гэж үзсэн. Үндэсний статистикийн газар, хотын 
ус сувгийн ашиглалтын газар, Хот байгуулалт, 
зам тээвэр, аялал жуулчлалын яам болон Японы 
олон улсын хамтын ажиллагааны агентлагтийн 
хамтран бэлтгэсэн Улаанбаатар хотын мастер 
төлөвлөгөөний дүн мэдээллүүдээс харахад 
Улаанбаатар хотын усны хэрэглээ  2010 онд 286 
мянган шоо метр, 2020 онд 438 мянган шоо метр, 
2050 онд 708 мянган шоо метрт хүрэх урьдчилсан 
төлөвтэй байна. 

Одоо ажиллаж байгаа худгуудын төслийн 
хүчин чадал нь өдөрт 300 мянган шоо метр 
ус шахах хэдий ч одоогийн байдлаар өдөрт 
дунджаар 200 орчим мянган шоо метр ус шахаж 
байна. Чөлөөт гадаргатай газрын доорхи усны 
давхаргаас гарах боломжтой газрын доорхи усны 
нийт хэмжээ нь өдөрт ойролцоогоор 348 мянган 
шоо метр27 ба үүний 215-220 мянган шоо метр 
нь хотын хүн амын хэрэгцээнд хангалттай юм28. 
Эдгээр үзүүлэлтүүдийг судлаачдын гаргасан 
дүгнэлтүүдтэй харьцуулахад хотын усны 
хэрэглээ энэ мэт явсан тохиолдолд 10 жилийн 
дараа Улаанбаатар хот усны хомсдолд орох нь 
тодорхой юм29.

Улаанбаатар хотын ус ашиглалт, 
нийлүүлэлтийг тэнцвэртэй байлгахад ус 
түгээгчдийн зүгээс шалтгаалах зүйлүүд ч мөн 
байгаа юм. Туул голын эхийн газар ашиглалт,  
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байгалийн нөөцийн даац  хэтэрсний улмаас 
түүний экологи, ус зүйд  гарч буй өөрчлөлтүүд 
нь Улаанбаатар хотын газар доорхи  усны нөөц 
багасгахад тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа 
бөгөөд ялангуяа ургамлын бүрхэвчийн алдагдал, 
мод огтлолт, бэлчээрийн доройтол, байгалийн 
нөхцөлийг нь өөрчилж барилга байгууламж, 
жуулчны баазууд барьснаас үүдсэн хөрсний 
доройтол зэрэг нь гол хүчин зүйлүүд болно30. Ус 
судлалын харьцуулсан шинжилгээ  дүгнэлтүүдээс 
харахад31 урсацын хэмжээ, хамгийн их урсац, 
урсацын өөрчлөлт, улирлын урсацуудын (хуурай 
үеийн бага урсац, үерийн үеийн их урсац, мөн 
тэдгээрийн үргэлжлэх хугацааны өөрчлөлт) 
хэмжээ огцом буурсан байгаа юм. Сүүлийн 60 
жилийн туршид Туул голын жилийн дундаж 
шууд урсацын хэмжээ өссөн байна. Туул голын 
эхний хэсгийн урсацын коэффициент 1945-74 
онуудад 0.49 байсан бол 1975-2000 оны үед 0.57 
болж өссөн. Жилийн дундаж нийлбэр тунадасны 
хэмжээ тогтвортой буюу ялигүй өөрчлөгдөж 
(250-255 мм) байхад голын зарцуулгын  хэмжээ 
өсч байсан (126-149 мм) ба ууршилтын хэмжээ 
эрс буурч (101-129 мм буюу 22%-р өөрчлөгдсөн) 
байсан. Иймд Улаанбаатар хотын газар доорхи  
чөлөөт уст давхаргын тэжээгдэл, ус хадгалалтын 
хэмжээ харьцангуй буурсан байна32.

Туул голын эхийн экологи, ус зүйн  
өөрчлөлтөд нөлөөлж буй гуравдагч хүчин зүйл 
нь уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарал 
байгаа боловч түүний хэмжээг тодорхойлох,  
нарийвчлан хэлэх хангалттай мэдээ, материал 
одоогоор байхгүй байна. Туул голын эхийн 
температур нэмэгдэж байгааг судалгааны 
материалууд харуулж байгаа33 бөгөөд сүүлийн 
60 жилийн хугацаанд энэ хэсгийн агаарын 
дундаж температур 1.560C- р өссөн ба энэ нь 
голчлон өвлийн улиралд, мөн хавар, намрын 
улиралд харагдаж байгаа хэдий ч зуны улирлын 
хувьд тодорхойгүй байгаа юм. Үүний улмаас 
цасан бүрхүүлийн зузаан, түүний байх хугацаа 
буурч байгаа төдийгүй цас хайлах цаг, хугацааг 
өөрчилж, урсгалын доод хэсгийн үерийн усны 
горимд нөлөөлж байгаа юм. Мөн түүнээс 
гадна үүнтэй ижил хугацаанд Туул голын усны 
температур 1.90C-р нэмэгдэж, мөсөн бүрхүүлтэй 
өдрийн тоо буурснаас гадна мөсөн бүрхүүлийн 
зузаан, түүний хайлах явцад ч өөрчлөлтүүд 
гарсан байна34. Хэдийгээр эдгээр хүчин зүйлсийн 

Туул голын эхэнд үзүүлэх шууд нөлөөлөл нь 
тодорхойгүй хэдий ч уур амьсгалын өөрчлөлт 
нь Улаанбаатар хотын ирээдүйн усны аюулгүй 
байдалд уур амьсгалын зүгээс үзүүлэх эрсдэл 
тодорхой хэмжээнд байна гэдгийг анхааруулж 
байна.

 
Òуул голын эхийн менежментийн ирээдүйн 
загварууд

Уг тайлангийн 3-р бүлэгт Туул голын сав 
газрын дээд хэсгийн хүний нөлөөлөлд хамгийн 
их өртсөн бүсүүдийн талаар дурьдсан ба 
тэдгээрийн физик тодорхойлолт,тэнд явагдах 
хүний үйл ажиллагааны талаар ч давхар авч 
үзсэн. Тайлангийн эхэнд дурьдаж, мөн Хүснэгт 
20-д нэгтгэн харуулснаар  I-IV бүсүүд нь бүгд 
хүний нөлөөлөлд тодорхой хэмжээгээр өртсөн 
бөгөөд энд хүн ам суурьшиж, газар, байгалийн 
нөөцөд үзүүлэх хүний нөлөө ихсэж, экосистемийг 
доройтуулах явдал нь улам эрчимжиж байгаа 
юм.

Өмнө хийгдсэн судалгааны мэдээ 
материалаас  харахад Туул голын сав газрын эх 
хүний үйл ажиллагаанд маш эрчимтэй өртөж 
байна. Үүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсээс нэрлэвэл: 
хүн амын өсөлт, хотжилт хүрээгээ тэлэх, газар 
болон байгалийн нөөцийн ашиглалт ихсэх, зах 
зээл хүрээгээ тэлэх,  хүмүүсийн амьдралын 
хэв маяг өөрчлөгдөх зэрэг болно. Туул голын 
эхийн хүний нөлөөлөлд хамгийн их өртөж буй 
хэсгүүдийг Зураг 35-д харуулсан байна. Уг зурагт 
Улаанбаатар, Налайх хотуудын үйлдвэржилт, 
суурьшилт хүрээгээ тэлж улмаар IV бүс рүү 
их тэлж байгаа бол байшин барилга нэмэгдэх, 
аялал жуулчлал хөгжсөний улмаас тэдгээрийн 
үйл ажиллагаа Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолборт газар  руу тэлж байгаа бөгөөд энэ нь 
III, IV бүс ба харин мал аж ахуй, ойн нөөцийн 
ашиглалт, аялал жуулчлалын ажиллагаанаас 
үүдэн Хан Хэнтийн дархан цаазат газарт орших 
II бүсэд хүний нөлөөлөл эрчимтэй болж байна. 
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Хүснэгт 20: Туул голын сав газрын эхийн хүний нөлөөлөлд их өртсөн бүсүүдийн тодорхойлолт

Нөлөөллийн  бүс Бүс I Бүс II Бүс III Бүс IV

Сав газрын талбай Хойд Төв ба зүүн Өмнө ба төв                 Өмнө

Тодорхойлолт Хан Хэнтийн дархан цаазат 
газрын төв хэсэг

Хан Хэнтийн дархан цаазат 
газрын  зүүн өмнө ба өмнө 
хэсэг

Горхи-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолборт 
газар

Горхи-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолборт 
газрын зүүн, өмнө, баруун 
хэсгийн орчны  бүсүүд

Хүрч очих боломжит 
байдал

Тэрэлж голын баруун болон 
өмнө талаас бусад хэсгээр нь 
хүрч очих бараг боломжгүй

Баруун,  зүүн,  өмнө талын 
зарим хэсгээс хүрч очих 
боломжтой.

Баруун,  зүүн,   өмнө 
талаас хүрч очих 
боломжтой.

Хүрч очиход маш хялбар

Хүн ам Цөөн  буюу бараг байхгүй Зуны улиралд отроор яваа 
цөөн тооны малчид,  мөн 
жуулчид байдаг.

Суурин хүн ам нь 
Тэрэлж ба Босгын хүн 
ам ба жуулчид,  жуулчны 
баазуудын ажилчид, 
малчид улирлын чанартай 
олноор байрладаг.

Суурин хүн ам нь бизнес 
эрхлэгчид,  малчид бөгөөд 
улирлын чанартайгаар 
жуулчид,  жуулчны 
баазуудын ажилчид олноор 
ирж,  бөөгнөрдөг.

Газрын бүрхэвч Ой, чулуурхаг бүс Голын дагуух  ой,  өвс Бэлчээр,  байшин 
барилгууд, мөн хэсэг ой

Бэлчээр,хэсэгхэн ой

Газар ба нөөц 
ашиглалт

Самар түүдэг талбай. 
Мөн голын дагуу багахан 
хэмжээний бэлчээрийн 
талбай байдаг.Шатсан ой, 
гуалин бэлтгэл

Ойн гаралтай бүтээгдэхүүн 
цуглуулах маш чухал газар, 
голын дагуу бэлчээрийн 
талбайтай. Шатсан ой, 
гуалин бэлтгэл.

Аялал жуулчлал, улирлын 
шинжтэй мал аж ахуй 
эрхлэлт,  суурьшил

Бэлчээр,  аялал жуулчлал

Хүний нөлөө Бага Бага байсан боловч 
нэмэгдэж байгаа: Ойн 
гаралтай бүтээгдэхүүн 
хураах зорилгоор тухайн 
хэсгийн ойг маш их 
ашиглаж байгаа.  Мөн энэ 
хэсгийн бэлчээр ашиглалт 
нэмэгдэж байгаа.

Ургамалжилтийн байдалд 
ноцтой өөрчлөлтүүд 
гарч байгаа: Тухайн 
газрыг аялал жуулчлал,  
суурьшлын зорилгоор их 
ашиглаж байгаа,  бэлчээр, 
газрын доройтол нэмэгдэх 
болсон.

Ургамалжилтийн байдалд 
өөрчлөгдөж байгаа: 
Тухайн газрыг аялал 
жуулчлал, суурьшлын 
зорилгоор ашиглаж байгаа,  
бэлчээрийн доройтол 
ажиглагдах болсон.

Туул голын сав газрын эхний газар, байгалийн 
нөөц ашиглалт ирээдүйд ч мөн энэ хэвээр 
эрчимтэй үргэлжлэх магадлал их байгаа юм. Сав 
газрын дээд хэсэгт газар ашиглалтын өөрчлөлт 
ихсэхийн хирээр энэ нь эргээд илүү олон газрыг 
нээж, нөлөөлөлд өртөхөд хүргэдэг байна. Тухайн 
бүс нутгийн газар ашиглалт, нөөцөд ямар нэгэн 
өөрчлөлт хийж, арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд 
цаг хугацаа өнгөрөхийн хирээр IV бүс нь цаашид 
хүний нөлөөлөлд улам бүр өртөж,  энд байх 
хүмүүсийн суурьшил улам ихсэх төлөвтэй байна. 
Ийм үйл явц одоо ч болсоор байгаа ба жишээ 
нь Улаанбаатар хот ба Гачууртын ойролцоох 
газруудад хүний үйл ажиллагаа улам бүр 

хүрээгээ тэлж, хувийн байшин, зам гэх мэт дэд 
бүтцийг шинээр бий болгож эхэлсэн байна.  Мөн 
түүнчлэн аялал жуулчлалын үйл ажиллагаатай 
холбоотой газар тэлэлт III, IV бүсүүдэд их 
байгаагаас гадна Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 
цогцолборт газрын хойд хэсэг,  Хан Хэнтийн 
дархан цаазат газрын өмнө хэсгээр ч бий 
болж байна. Үүний улмаас малын бэлчээрийн 
талбайгаа аялал жуулчлал эрхлэгчдэд алдсан 
малчид Туул, Тэрэлж голын дагуух талбай руу 
ихээр нүүх болж II бүс дэх хүний нөлөөллийг 
эрчимжүүлж байна. Бэлчээрийн талбай, мал 
аж ахуй эрхлэлт тэлэхийн хирээр голын эргэн 
тойрны ойн нөөцийг ихээр ашиглаж байна. 
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Иймд зөвхөн Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын 
төв хэсэг л харьцангуйгаар хүний нөлөөлөлд 
өртөлгүй үлдэж байгаа нь түүний эргэн тойрны 
уулууд хүн хүрч очихоос сэргийлсэн байгалийн 
хаалт болж өгч байгаатай холбоотой. 

Туул голын эх орчмын хүний нөлөө, 
түүний улмаас сав газарт бий болох өөрчлөлт 
нь тухайн сав газарт ирээдүйд хэрэгжүүлэх 
менежментийн үйл ажиллагаанаас маш их 
хамаарна. Уг судалгаа нь Туул голын эхэнд ирэх 
25 жилд явагдах магадлалтай менежментийн 
3 хэлбэрийг загварчлаж байгаа ба эдгээр нь: 
тухайн экосистемийн одоогийн байдлыг хэвээр 
үргэлжлүүлэх, тухайн сав газрын нөөц ба газрыг 
маш эрчимтэй ашиглах,  мөн тогтвортойгоор 
хамгаалан ашиглах гэсэн хувилбарууд болно. 
Хүснэгт 21-д эдгээр загварчлалуудыг нэгтгэн 
үзүүлснээс гадна тухайн менежмент тус бүрд 
газар ба нөөц ашиглалт хэрхэн өөрчлөгдөх талаар 
авч үзсэн. 

Судалгаа нь Туул голын сав газрын 
эхэнд явагдах магадлалтай менежментийн 3 

хувилбарын дагуу газрын бүрхэвч, экологид 
гарах өөрчлөлтүүдийг загварчилан гаргалаа. 
Өөрчлөгдөлийн хандлагыг одоогийн болон 
өмнөх судалгааны баримт материалыг ашиглан 
тогтоосон ба үр дүнг гаргахдаа ямар нэгэн өсгөх 
дөвийлгөх зорилго агуулаагүй гэдгийг дурьдах нь 
зүйтэй.  Хэтдээ Туул голын эхийн газрын болон 
нөөцийг хэт доройтуулахаас зайлсхийхийн тулд 
үр дүнг бодитой харуулах шаардлагаас уг санаа 
урган гарсан билээ. 

Судалгааны загварчлалын дагуу хүн амын 
тоо, газар, байгалийн нөөц ашиглалтанд гарах 
өөрчлөгдөл болон үүсч болзошгүй уур амьсгалын 
зарим өөрчлөгдөлийг тооцоонд оруулан үр дүнг 
үзэхэд тухайн бүсэд байх ургамлын нөмрөггүй 
нүцгэн газар, барилга байгууламж бүхий 
суурьшмал газар, бэлчээрийн талбайн эзлэх хувь 
цаг хугацаа өнгөрөх тусам нэмэгдэх ба харин ойн 
бүрхэвч багасна. Эдгээр өөрчлөгдөл нь (Зураг 36) 
ямар нэгэн хамгаалалтын арга хэмжээ аваагүй 
хувилбарын үед их хэмжээгээр тохиолдох бол 
хамгаалалтыг сайжруулан, нөөцийг тогтвортой 

Зóðàã 35: Òóóë ãîëûí ñàâ ãàçðûí эхèéí хүíèé íөëөөëөëд èхээð өðтөæ áóé áүñүүд

Хот орчмын суурин газар, 
аж үйлдвэр

Орон сууц, аялал 
жуулчлал

Мал аж ахуй, ойн нөөцийн 
ашиглалт, аялал жуулчлал

Тайлбар

Сумын хил
Сумын төв
Гол
Элс
Нуур
Тусгай хамгаалалттай газар
Туул голын ай сав

Өндөрийн шатлал
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ашиглах хувилбарын үед бага өөрчлөгдөлтэй 
байх нээ.

Ãазар ашиглалтын өөрчлөлтөд ус зүйн нөлөө
Эко-ус зүйн загварчлал нь Туул голын сав 

газрын эхийн газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт болон 
менежментийн 3 хувилбарын гадаргын болон 
газрын доорхи усны нөөцөд нөлөөлөх нөлөөлөлд 
үзүүлэх хариу үйлдлыг ерөнхийлөн тооцсон.

Тооцоонууд нь голчлон сав газрын усны 
эргэлтийн мөчлөгийн үйл явцад, ялангуяа, 

гадаргын болон гадаргын орчмын урсац үүсэх 
зүй тогтлыг үнэлэхэд чиглэсэн. Сав газрын 
газрын бүрхэвчийн өөрчлөгдөлүүдийг шингээлт, 
ургамлын ууршилтын янз бүрийн түвшний 
үзүүлэлтүүдийг ашиглан тооцсон. 

Õүснэгт 21: Òуул голын эхэнд ирээдүйд хэрэгжих магадлалтай менежментийн хувилбаруудын 
хураангуй мэдээлэл

Загварууд
Ямарч хамгаалалтгүй: газар ба 
байгалийн баялгийг хурдтай 
цөлмөн ашиглах

Сав газрыг одоогийн ашиглалтыг 
үргэлжлүүлэх: алгуур доройтол

Хамгаалалтыг сайжруулах: газар 
ба байгалийн нөөцийг тогтвортой 
ашиглах

Хураангуй

Налайх, Гачуурт, Улаанбаатар хотын хүн амын өсөлт одоогийн хэвээр, мөн хувийн газар ашиглалт энэ түвшинд 
байна гэж үзсэн. Дотоод, гадаадын жуулчдын өсөлттэй уялдан аялал жуулчлалын баазууд мөн өснө гэж үзсэн. 
Ойн дагалт бүтээгдэхүүн, хэрэглээний болон түлшний модны зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ мөн байсаар байгаа. 
Мал аж ахуй эрхлэгчид, малчдын өсөлтийн хувь одоогийн хэмжээнд, мөн бусад нутгаас шилжиж ирэгсэд ч 
байсаар байна гэж тооцсон. 

Экосис-
темийн 
менежмент

Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийг хамгаалах төсөв 
хангалттай бус тул менежмент 
сул хэвээр, байгаль орчны 
холбогдол бүхий хууль, 
тогтоомжуудыг мөрдүүлэхэд 
ч мөн хүндрэлтэй. Туул 
голын эхэнд хууль бусаар 
газар, байгалийн нөөц 
ашиглаж байгаад шалгалт 
бага хийгдэнэ. Хамгаалалттай 
бүс нутагт бий болсон 
суурьшил, аялал жуулчлал, 
мал аж ахуй эрхлэлтийн улмаас 
хамгаалалттай бүсүүдийн 
нэгдмэл байдлыг хангаж, 
менежмент хийж чадахгүй.

Хэдийгээр хамгаалалттай бүс нутагт 
зарцуулах төсөв хангалтгүйгээс 
тхүндрэл гарч байгаа боловч 
холбогдох хууль,тогтоомжуудыг 
хэрэгжүүлэхээр чармайн ажиллана. 
Хууль бусаар лицензгүйгээр үйл 
ажиллагаа явуулах явдал тодорхой 
хэмжээнд байсаар байна. Хүн амын 
өсөлт, газар ашиглалтын улмаас 
хамгаалалттай зарим бүс нутагт 
хүндрэл үүснэ.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
хамгаалалт нь менежментийн 
төлөвлөгөөний болон дагуу зохистой 
явагдаж биологийн олон янз байдал 
болон экосистем хамгаалалт сайн 
болно. Мөн байгаль орчны хууль 
,дүрэм журмуудыг мөрдүүлэх ажил 
сайн хийгдэнэ. ирээдүйд явагдах 
хөгжлийн бүх үйл ажиллагаа 
экосистемийг тогтвортой байлгах 
шаардлагад нийцсэн байх бөгөөд 
байгаль орчинд учрах нөлөөлөл 
хамгийн бага түвшинд байна 

Бүс  IV
25 жилийн дараа IV бүс нь 
хотын захад  Улаанбаатар, 
Налайх, Гачууртын хэсгүүдийг 
нэгтгэсэн хотжсон бүс болно. 

25 жилийн дараа IV бүс нь нягт 
суурьшилтай, байнгын бэлчээрийн 
талбай бүхий бүс болно.

25 жилийн дараа IV бүс нь байгаль 
орчинд бага нөлөө үзүүлэхээр 
зохицуулсан суурин хүн ам, мал аж 
ахуйтай байна.

Бүс  III

25 жилийн дараа III бүсэд аялал 
жуучлалын бааз дүүрч, үйл ажиллагаа 
нягт явагдах ба, айлуудын зуслангийн 
байшингууд бүсийн ихэнх талбайг 
эзлэнэ.

25 жилийн дараа III бүсэд аялал 
жуулчлалын үйл ажиллагаа 
одоогийнхоосоо 2 дахин их болсон 
байхаас гадна мал аж ахуй эрхлэлт 
түүний нилээд хэсгийг мөн эзлэх болно.

25 жилийн дараа III бүсэд аялал 
жуулчлалын үйл ажиллагаа бага зэрэг 
нэмэгдэх боловч газар ашиглалтаас үүсэх 
нөлөөллүүдийг үр ашигтай байдлаар 
зохицуулах болно.

Бүс  II

25 жилийн дараа II бүсэд аялал 
жуулчлалын бааз, малчдын 
суурьшил алаг цоог байдлаар 
тархсан байх ба ойн дагалт 
бүтээгдэхүүний олборолт их 
хэмжээнд явагдана.

25 жилийн дараа II бүсэд аялал 
жуулчлал, бэлчээрийн ашиглалт их 
болохоос гадна хүн амыгн өсөлттэй 
холбоотойгоор ой огтлол, дагалт 
баялагийг ашиглах явдал ихэснэ.

25 жилийн дараа II бүсэд бага 
хэмжээний зуны бэлчээр байх ба 
даацандаа тохирсон байна. Цөөн 
тооны жуулчны баазууд байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөө хамгийн бага 
байхаар үйл ажиллагаагаа явуулахаас 
гадна ойгоос түлш, дагалт баялаг 
ашиглах явдал байгалийн нөхөн 
сэргэлттэй  уялдсан байна. 

Бүс  I 25 жилийн дараа I бүс нь ихэнхдээ хүний нөлөөлөлд өртөөгүй, онгон байгаль хэвээр үлдэнэ.
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Зураг 36:Òуул голын эхэнд явагдаж болох менежментийн хувилбаруудаас шалтгаалах газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт

Судалгааны материалаас

Жил

Ямарч хамгаалалтгүй: газар ба байгалийн 
баялгийг хурдтай цөлмөн ашиглах

Сав газрыг одоогийн ашиглалтыг 
үргэлжлүүлэх: алгуур доройтол

Õамгаалалтыг сайжруулах: газар ба 
байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах

Îй 
(гa)

Õээр 
(ha)

Íүцгэн 
хөрстэй эсвэл 
барилгажсан 

(гa)

Îй 
(гa)

Õээр 
(ha)

Íүцгэн 
хөрстэй эсвэл 
барилгажсан 

(гa)

Îй 
(гa)

Õээр 
(ha)

Íүцгэн 
хөрстэй эсвэл 
барил-гажсан 

(гa)

0 3969 1449 882 3969 1449 882 3969 1449 882

1-5 3654 1638 1008 3717 1606 976 3874 1512 913

6-15 3150 1953 1197 3528 1701 1071 3811 1543 945

16-25 2886 2079 1323 3402 1764 1134 3717 1575 1008

Дүн шинжилгээнээс үзэхэд, Туул голын 
эхийн экосистемийн доройтол нь дундаж урсацыг 
нэмэгдүүлж, урсацын үргэлжлэх хугацааны 
муруйг улам ихэсгэж, ургамлын үрийн ургалтанд 
нөлөөлөх усны хадгалагдах хэмжээг багасгадаг. 
Энэ байдал нь хөрсийг дахин  тэжээх чадавхийг 
бууруулж, хаврын шар усны үерийн цаг хугацааг 
эрт болгох, эрчимшлийг нэмэгдүүлж, хөндийн 
газар доорх уст үеийн дүүргэлтийн чадавхийг 
бууруулах, хэт хурдан урсацын (их болон бага) 
хоорондын зайг ойртуулж, нийт урсацанд очих 
хөрсний усны хэмжээг харьцангуйгаар бууруулах 
зэрэг нөлөө үзүүлдэг.         

Газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт нь хөрсний 
чийг хадгалах чадавхийг алдагдуулна. Тодорхой 
гарах үр дагавар бол Туул голд хагшаас, хурдасын 
хэмжээ ихсэх бөгөөд байгуулж болох усан 

сан(резервуар)-ийн хэмжээ, түүний ашиглалтын 
хугацааг багасгаж, засвар цэвэрлэгээг 
нэмэгдүүлэх болно. Хамгийн сөрөг нөлөө үзүүлэх 
хувилбарын загварчлалын дүнг үзэхэд хөрсний 
чийг зарим жилүүдэд хэт багассанаас голын сав 
газрын ой хэсэгчлэн усны гачаалд орохоор үр дүн 
гарч байна. Загварын үр дүн юү өгүүлж байна вэ 
гэхээр газрын бүрхэвч алдарахын хирээр усны 
урсац ихсэх ба ойн нөөц багасч, тал хээрийн 
талхагдал, доройтол ихсэх ба жилийн дундаж 
хамгийн их, бага урсац ихсэнэ. 

25 жилийн хугацааны урсацын 
параметрүүдийн тооцоолсон өөрчлөлтийг 
хүснэгт 22-т үзүүлсэн ба 37, 38 дугаар зурагт 
менежментийн хувилбар бүрт 25 жилийн 
хугацаанд явагдах тооцоолсон зарцуулгын 
хэмжээг харууллаа. 

Хамгаалалт байхгүйгээс газар ба 
байгалийн баялгийг өрсөлдөн цөлмөн 

ашиглах

Жил

Îй Õээр Íүцгэн хөрстэй эсвэл барилгажсан

Жил Жил

Ãа
зр

ы
н 

бү
рх

эв
ч

Ãа
зр

ы
н 

бү
рх

эв
ч

Ãа
зр

ы
н 

бү
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ч

Сав газрын одоогийн ашиглалтыг 
үргэлжлүүлэх: газар, байгалийн 

нөөцийн алгуур доройтол

Сав газрыг хамгаалах: газар ба 
байгалийн нөөцийн тогтвортой 

ашиглалт  
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Зóðàã 37: Òóóë ãîëûí эхèéí èðэх 25 æèëèéí óðñàцûí пàðàìетðүүдèéí óðьдчèëñàí төëөâ 

Äундаж урсац

Жил Жил Жил

¯ерийн хамгийн их урсацын жилийн дундаж Õамгийн бага урсацын жилийн дундаж

Судалгааны материалаас. Хэдийгээр уг загвар нь ердөө 5 жилийн урсацын параметрүүдэд гарах өөрчлөлтийг тодорхойлсон 
хэдий ч бодит байдалд урсац энэ хэвээр үргэлжлэх магадлал багатай.

Õүснэгт 22: Òуул голын эхийн ирэх 25 жилийн урсацын параметрийн урьдчилсан төлөв 

Жèë Дóíдàæ óðñàц 
(ì3/ñ)

Үеðèéí хàìãèéí 
èх óðñàцûí 

дóíдàæ (ì3/ñ)

Жèëèéí áàãà óðñàцûí 
дóíдàæ (6-9-ð ñàð) 

(ì3/ñ)

POT 200 
m3/s 

(25yr-1)

FUT 5.0m m3/s 
(Jun-Sep) (25yr-1)

0 18.7 123.6 9.2 - -

Хамгааллын аливаа нэгэн арга хэмжээ байхгүй: газар ба байгалийн баялгыг хурдтай ашиглах

1-5 19.2 124.7 3.2 - 1

6-15 20.4 144.0 7.4 2 2

16-25 19.7 136.2 4.5 2 3

Сав газрыг одоогийн хэмжээнд нь ашиглах: газар,байгалийн нөөцийг аажмаар ашиглах

1-5 19.0 119.8 5.7 - -

6-15 19.9 111.3 6.8 - 1

16-25 19.7 121.4 8.4 1 2

Сав газрыг хамгаалах: газар ба байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах

1-5 18.9 99.3 13.4 - -

6-15 19.2 108.7 12.1 - -

16-25 19.1 101.2 11.6 - 2

Судалгааны материалаас

Хамгаалалт байхгүйгээс газар ба байгалийн 
баялгийг өрсөлдөн цөлмөн ашиглах

Сав газрын одоогийн ашиглалтыг үргэлжлүүлэх: 
газар, байгалийн нөөцийн алгуур доройтол

Сав газрыг хамгаалах: газар ба 
байгалийн нөөцийн тогтвортой 
ашиглалт  
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Усны эх үүсвэрийн дээд хэсгийн газрын 
доорхи болон гадаргын усны цаг хугацааны 
харилцан хамаарлын загварчлалын дагуу 
Туул голын эхэн хэсэгт авч хэрэгжүүлсэн 
менежментээс шалтгаалах экологи, ус зүйн  
өөрчлөлт нь Улаанбаатар хотын газрын доорхи 
усны хэмжээнд хэрхэн нөлөөлж байгааг тооцсон. 
Уг тайлангийн өмнөх хэсгүүдэд дурьдаж 
байсанчлан газрын доорхи усны тэжээлд хур 
тунадасны гүйцэтгэх үүрэг бага тул энэхүү дүн 
шинжилгээ нь голчлон Туул гол болон хүрээлэн 
буй уулын амнаас ирэх урсацын хэмжээг авч 
үзсэн. Хэдийгээр сав газрын эхийн тасралтгүй 
үргэлжлэх доройтол нь жилийн дундаж урсацын 
хэмжээг ихэсгэх боловч, бага хэмжээтэй суурь 
урсац нь газрын доорхи усанд үзүүлэх түүний 
нөлөөллийг бууруулдаг. Суурь урсацын багасалт 
нь усны шүүрэлтэд нөлөөлж, газрын доорхи усыг 
ихээр ашиглах  хэмжээг хязгаарлаад зогсохгүй 
одоо байгаа усны хомсдлыг улам нэмэгдүүлнэ.

Уг судалгааны ажил нь усны Дээд эх 
үүсвэрийн газрын доорхи уснаас хэрэглэх 
хэмжээг багасган тооцож усны бүрэн бус 
балансын тооцоог загварчилсан. Төв  ба бусад эх 
үүсвэрүүдийн хувьд газрын доорхи усны түвшний 
доошлолтыг  өмнөх судалгаа, материалууд 
дээр үндэслэн  ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөхийг 

нь тооцсон35. Туул голын эхэн  хэсэг дэх үйл 
ажиллагааг одоогийн хэвээр үргэлжлүүлэх, эсвэл 
ирээдүйд ямар нэг хамгаалах  арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэхгүй тохиолдолд голын зарцуулгын  
хэмжээ багассаны улмаас бүх эх үүсвэр дэх 
газрын доорхи усны хэмжээ багасна. Сав 
газрын эхэнд авч хэрэгжүүлэх менежментийн 
бүх  тохиолдлуудад  худаг бүр ижил хэмжээний 
усыг сорон шахна гэж тооцоход худаг тус бүрийн 
усны хэмжээ буурахаар харагдаж байгаа юм. 
Туул голын эхийн  экосистемд аливаа нэгэн 
хамгааллын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй 
тохиолдолд газрын доорхи усны хэмжээ 25 
жилийн дараа 48%-р буурах буюу одоогийн 
хэмжээтэй харьцуулахад 141130 м3/хоног-р 
багасахаар байгаа бол одоогийн менежментийг 
энэ хэвээр нь үргэлжлүүлсэн тохиолдолд газрын 
доорхи усны хэмжээ 29% буюу 84678 м3/хоногоор 
буурахаар байна. Харин сав газрын эхийг  
хамгаалан, тогтвортой ашигласан тохиолдолд 
Туул голын суурь урсац өөрчлөгдөхгүйн дээр 
дээд эх үүсвэрийн газрын доорхи ус аливаа нэгэн 
нөлөөлөлд өртөхгүй, усны нөөц одоогийнхтойгоо 
ижил түвшинд байхаар байна. 

Зóðàã 38: Òóóë ãîëûí эхèéí èðэх 25 æèëèéí óðñàцûí çàãâàðчëàëóóдûí óðьдчèëñàí төëөâ

Судалгааны материалаас

Хамгаалалт байхгүйгээс газар ба байгалийн 
баялгийг өрсөлдөн цөлмөн ашиглах

Сав газрын одоогийн ашиглалтыг үргэлжлүүлэх: 
газар, байгалийн нөөцийн алгуур доройтол

Сав газрыг хамгаалах: газар ба 
байгалийн нөөцийн тогтвортой ашиглалт  
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Õүснэгт 23: Ãазрын доорхи  усны 25 жилийн дараах хэмжээнд үзүүлэх ус зүй ба экологийн нөлөөлөл

Хамгааллын аливаа 
нэгэн арга хэмжээ 
байхгүй: газар ба 

байгалийн баялгыг 
хурдтай ашиглах

Сав газрыг одоогийн хэмжээнд 
нь ашиглах: газар,байгалийн 

нөөцийг аажмаар ашиглах

Сав газрыг хамгаалах: газар ба 
байгалийн нөөцийг тогтвортой 

ашиглах

Дундаж урсац (м3/с) 19.7 19.7 19.1

Дээд эх үүсвэр

Нийт худгийн тоо (хүчин чадал) 56

Газрын доорхи усны түвшний багасалт (м) 0.40 0.24 Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 
гарахгүй

Худаг тус бүр дэх газрын доорхи усны хэрэглээний 
бууралт (м3/хоног) 251 151 Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 

гарахгүй
Нийт худгууд дахь газрын доорхи усны хэрэглээний 
бууралт (м3/хоног) 14,080 8,448 Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 

гарахгүй

Дээд эх үүсвэр дэх хэрэглэх боломжит гүний усны нийт 
хэмжээ (м3/хоног) 57,920 63,552 72,000

Төвийн эх үүсвэр

Нийт худгийн тоо (хүчин чадал) 97

Газрын доорхи усны түвшний багасалт (м) 1.31 0.79 Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 
гарахгүй

Худаг тус бүр дэх гүний усны хэрэглээний бууралт (м3/
хоног) 825 495 Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 

гарахгүй
Нийт худгууд дахь газрын доорхи усны хэрэглээний 
бууралт (м3/хоног) 80,025 48,015 Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 

гарахгүй

Дээд эх үүсвэр дэх хэрэглэх боломжит газрын доорхи 
усны нийт хэмжээ (м3/хоног) 33,975 65,985 114,000

Үйлдвэр,аж ахуйн газрууд, мах комбинат,  цахилгаан станцууд

Нийт худгийн тоо (хүчин чадал) 57

Газрын доорхи усны түвшний багасалт (м) 1.31 0.79 Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 
гарахгүй

Худаг тус бүр дэх газрын доорхи усны хэрэглээний 
бууралт (м3/хоног) 825 495 Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 

гарахгүй
Нийт худгууд дахь газрын доорхи усны хэрэглээний 
бууралт (м3/хоног) 47,025 28,215 Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 

гарахгүй

Дээд эх үүсвэр дэх хэрэглэх боломжит газрын доорхи 
усны нийт хэмжээ (м3/хоног) 58,275 77,085 105,300

Газрын доорхи усны хэмжээнд гарах нийт бууралт (м3/
хоног) 141,130 84,678 -

Судалгааны материалаас.  Дээд эх үүсвэр дэх газар доорхи  усны түвшний бууралтыг харуулсан хүснэгт. Төв ба доод эх үүсвэр 
дээрх тооцоог хийхдээ Сарантуяа. З, Басандорж, Даваа нарын материалыг ашигласан болно. Мөн уг хүснэгтэд том худгуудыг 
л хамруулсан ба хувийн жижиг худгуудыг тооцоо хийхдээ оруулаагүй болно. 

Худгуудын хүчин чадал дээр үндэслэн 
Улаанбаатар хотын хэрэглээний урьдчилсан 
тооцоог хийсэн ба уг урьдчилсан тооцооны дагуу 
сав газрын эхэнд хэсэгт ямар нэгэн хамгаалалтын 
үйл ажиллагаа хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд 2030 
он гэхэд газрын доорхи худгуудаас жилд гаргах 
нийт усны хэмжээ 55.91 сая шоо метрээр багасах 

бол одоогийн байдлыг үргэлжлүүлсэн тохиолдолд 
усны хэмжээ жилд 76.51 сая шоо метрээр багасна 
(Зураг 39). Харин хамгаалалтыг сайжруулж,, 
усыг тогтвортой ашигласан тохиолдолд 2030 
он гэхэд 107.42 сая шоо метрыг жилд хэрэглэх 
боломжтой байна. 
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Зóðàã 39: Уëààíáààтàð хîтîд ìеíеæìеíтèéí яëãààтàé хóâèëáàðóóдûí 
óñíû хэðэãцээ áà íèéëүүëэëт

Судалгааны материалаас.Энэхүү загварчлалын дагуу 2005-2030 оны усны бууралтыг шулуунаар тодорхойлсон ба 
бууралтын хандлага нь ирээдүйд ч мөн энэ хэвээр үргэлжлэх магадлал бага бөгөөд зөвхөн загварчлалын зорилгоор 
энэ шулуун бууралтыг ашиглав 

Хамгаалалт байхгүйгээс 
газар ба байгалийн баялгийг 
өрсөлдөн цөлмөн ашиглах

Сав газрын одоогийн ашиглалтыг 
үргэлжлүүлэх: газар, байгалийн 
нөөцийн алгуур доройтол

Сав газрыг хамгаалах: газар ба 
байгалийн нөөцийн тогтвортой 
ашиглалт  
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Ýкосистемийн хамгаалал ба байгалийн 
нөөцийн тогтвортой ашиглалтын өнөөгийн 
үнэ цэнэ

Уг судалгаа нь өмнөх бүлэгт гарсан өгөгдлүүд 
дээр үндэслэн голын эхэн хэсгийн экологи 
болон урсгалын доод хэсгийн усан хангамжийн 
өөрчлөлтийн эдийн засгийн үр дагаварыг авч 
үзэв. Мөн менежментийн ялгавартай загварчлал 
нь Туул голын эхний  газар болон байгалийн 
нөөцийн ашиглалт, Улаанбаатар хотын усан 

хангамжийн үнэ цэнэд хэрхэн нөлөөлж байгааг 
харуулна. Эдгээрийн үнэ цэнэ цаг хугацааны 
явцад хэрхэн өөрчлөгдөхийг харуулав (Зураг 
40).

Менежментийн хувилбаруудаас харахад • 
Туул голын эх орчмоор газрын үнэ цэнэ 
болон нөөцийн хэрэглээ нь хүн ам өсөх, 
сав газар дахь хүний үйл ажиллагаа 
идэвхжихийн хирээр ирээдүйд өсөх нь 
тодорхой байна. Экосистемийг хамгаалах 
менежментийн загварчлалын дагуу бол 
газар болон байгалийн нөөцийн хэрэглээ нь 
нөхөн сэргээгдэх, тогтвортой ашиглалтын 
түвшинд байх ба үнэ цэнийн хамгийн бага 

6. Ýêîñèñòåìèéã õàìãààëàõûí ýäèéí çàñãèéí ¿ð 
àøèã: Ãîëûí ñàâ ãàçðûí ýõèéã õàìãààëàõ õºðºíãº 

îðóóëàëòûí ¿íý öýíý, à÷ õîëáîãäîë

Зóðàã 40: Меíеæìеíтèéí яíç áүðèéí хóâèëáàðóóдûí үеèéí ãîëûí эх áà óðñãàëûí дîîд хэñãèéí үíэ цэíэ

Судалгааны материалаас.

Хамгаалалт байхгүйгээс газар ба байгалийн 
баялгийг өрсөлдөн цөлмөн ашиглах

Улаанбаатар хотын усны хүртээмж
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Туул голын эхийн газар, нөөцийн ашиглалт

Сав газрын одоогийн ашиглалтыг үргэлжлүүлэх: 
газар, байгалийн нөөцийн алгуур доройтол

Сав газрыг хамгаалах: газар ба 
байгалийн нөөцийн тогтвортой ашиглалт  
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өсөлт гарахаар байна. Сав газрыг одоо 
ашиглаж буй нөхцөлийг хэвээр үргэлжлүүлэх 
болон хамгаалалтгүй байх загварчлалын 
хувилбаруудын үед газар, байгалийн 
нөөцийн ашиглалт хурдацтайгаар ихэсч хүн 
ам өсөхийн хирээр үүнийг даган нэмэгдсээр 
байх болно. Гэсэн хэдий ч ашиглалтын хурд 
нь экологийн нөхөн сэргээгдэх, тогтвортой 
ашиглалтын түвшинээс хэтрэхэд нэг хүнд 
ногдох газар, байгалийн нөөцийн үнэ цэнэ 
буурна (Сав газрын дээд хэсэгт газар, нөөц 
ашиглагчдын тоо олон болохын хирээр нийт 
үнэ цэнэ нь үргэлжлэн өсөх болно).
Харин Улаанбаатар хот дахь усны үнэ цэнэд • 
өөр хандлага гарч байна. Туул голын эхийн 
экосистем доройтохын хирээр урсгалын 
доорхи Улаанбаатар хотын боломжит усны 
нөөц багасаж байна. Энэхүү усны нөөцийн 
бууралт нь голын эхийн хамгаалалт байхгүй 
нөхцөлд бүр ноцтой болж байгаа бол эхийг 
сайн хамгаалсан хувилбарт одоогийн усны 
нөөцийг энэ хэвээр нь хадгалах боломж 
бүрдэж байгаа юм. 
Ашиглалтын загварчлалд тусгасан 25 

жилийн туршид бий болох үр ашгийг хооронд 
нь харьцуулахын тулд бид ирээдүйн үнэ цэнийг 

бууруулан (мөнгөний ханшны бууралтыг) авч 
үзээд загварчлал тус бүрийн үнэ цэнийг өнөөгийн 
үнэ цэнэ36 гэсэн ганц утгаар илэрхийлэв. Хүснэгт 
24-д үзүүлсний дагуу Туул голын эхэн дэх газар 
болон байгалийн нөөц ашиглалтын өнөөгийн үнэ 
цэнэ нь “огт хамгаалалт байхгүй” хувилбарын 
үед хамгийн өндөр (ойролцоогоор 283.96 
тэрбум төгрөг) байгаа бол “сайн хамгаалалттай” 
хувилбарын үед хамгийн бага (275.11 тэрбум 
төгрөг) байна. Харин усан хангамжийн үнэ цэнэ 
сайн хамгаалалттай хувилбарын үед өсөх бөгөөд 
(1095 тэрбум төгрөг болно гэж тооцоолсон бөгөөд 
одоогийн байдал хэвээр үргэлжлэх хувилбарын 
үед 1014 тэрбум төгрөг, огт хамгаалалтгүй 
хувилбарын үед 959 тэрбум төгрөг болно) энэ 
нь Туул голын эхийн газар, байгалийн нөөц 
ашиглалтын үнэ цэнэтэй харьцуулбал их гарч 
байна. 

Энэхүү судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Туул 
голын сав газрын эхийн хамгаалалтыг сайжруулж, 
газар, нөөцийг тогтвортой ашиглах хувилбар нь 
эдийн засгийн хувьд менежментийн хамгийн 
зохистой  ирээдүйн шийдэл  бөгөөд уг хувилбар 
нь 25 жилийн судалгааны хугацаанд хамгийн 
өндөр үнэ цэнэтэй гарч байна (Зураг 41). 

Хамгаалалтыг сайжруулж, газар, нөөцийг 

 

Өнөөгийн үнэ цэнэ (тэрбум төгрөг)

Хамгааллын аливаа нэгэн 
арга хэмжээ байхгүй: газар ба 
байгалийн баялгийг хурдтай 

цөлмөн ашиглах

Сав газрыг одоогийн хэмжээнд 
нь үргэлжлүүлэн ашиглах: газар, 

байгалийн нөөцийн алгуур 
доройтол

Сав газрыг сайн хамгаалах: 
газар ба байгалийн нөөцийг 

тогтвортой ашиглах

Аялал жуулчлал 246.16 242.26 238.47

Бэлчээр 32.64 32.37 32.34

Ойн дагалдах бүтээгдэхүүн 1.04 0.91 0.89

Гуалин 1.34 1.34 1.24

Түлшний мод 2.78 2.78 2.17

Туул голын эхийн газар, 
нөөцийн ашиглалт 283.96 279.68 275.11

Улаанбаатар хотын усан 
хангамж 959.01 1013.53 1095.31

Голын эх, урсгалын доод 
хэсгийн нийт үнэ цэнэ 1242.97 1293.21 1370.42

Õүснэгт 24: Ìенежментийн янз бүрийн хувилбаруудын үеийн голын эх ба урсгалын доод хэсгийн усны үнэ цэнэ

Судалгааны материалаас. Өнөөгийн үнэ цэнийг жилийн 10%-ийн ханш бууралтаар тооцож 25 жилийн загварчлалд оруулав.
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тогтвортой ашиглах хувилбар нь ойролцоогоор 
1370 тэрбум төгрөгийн өнөөгийн үнэ цэнийг бий 
болгох ба энэ нь өнөөгийн байдлыг хэвээр нь 
үргэлжлүүлэх хувилбартай (өнөөгийн үнэ цэнэ 
нь 1293 тэрбум төгрөг) харьцуулахад 77 тэрбум 
төгрөгөөр их, огт хамгаалалтгүй баялагийг 
хурдацтай ашиглах хувилбартай (1243 тэрбум 
төгрөг) харьцуулахад 128 тэрбум төгрөгөөр илүү 
байна.. 

Ýкосистемийг сайн хамгаалах, байгалийн 
нөөцийн тогтвортой ашиглах хувилбарын 
үр ашиг, зардлыг харьцуулж  үзэх нь

Хэдийгээр экосистемийн хамгаалах, нөөцийг 
урт хугацаанд тогтвортой ашиглах нь эдийн 
засгийн хувьд төдийгүй, олон нийтийн эрх 
ашгийн талаасаа ч хамгийн үр ашигтай хувилбар 
мөн боловч үүнийг хэрэгжүүлэхэд олон төрлийн 
нэмэлт зардлууд гарах бөгөөд эдгээр зардлуудын 
хүчин зүйлүүдийг тооцож үзэх нь чухал билээ. 

Хамгаалалтыг сайжруулахтай холбогдон 
гарах алдагдсан  боломжийн зардлыг тооцох

Алдагдсан боломжийн зардлуудыг хүснэгт 
24 болон Зураг 41-д оруулсан. Алдагдсан 
боломжийн зардал гэдэг нь сав газрын 
экосистемийг хамгаалахын тулд газар болон 
нөөцийн ашиглалтыг багасгаснаар учрах  аливаа 
зардлыг хэлэх бөгөөд байгалийн нөөц баялагийг 

экологийн хувьд нөхөн сэргээгдэх түвшинд 
хүргэхийн тулд ашиглалтыг багасгаснаас 
алдагдаж болзошгүй ирээдүйн ашиг байх юм. 
Эдгээр учрах зардлыг (алдагдлыг) Туул голын 
эхэнд одоо болон ирээдүйд үйл ажиллагаа эрхлэх 
газар болон нөөцийг ашиглагчид үүрэх юм. 

Хүснэгт 24-д Алдагдсан боломжийн зардлын 
тооцоог үзүүлсэн бөгөөд энэ нь энгийнээр хэлбэл 
Туул голын эхийн газар, нөөцийг ашиглах янз 
бүрийн хувилбаруудын хооронд гарах үнэ цэнийн 
ялгавар юм. Үүнээс харахад Туул голын эхийн 
экосистемийг сайн хамгаалахтай холбогдон гарах 
алдагдсан боломжийн зардлын өнөөгийн үнэ цэнэ 
нь өнөөгийн нөхцлийг хэвээр нь үргэлжлүүлэх 
хувилбартай харьцуулахад 5 тэрбум төгрөг 
болох бөгөөд харин огт хамгаалахгүй, хурдацтай 
ашиглах хувилбартай харьцуулахад 8 тэрбум 
төгрөг байна. 

Зураг 42-д үзүүлсэнчлэн алдагдсан боломжийн 
зардлын жилийн үнэ цэнэ нь цаг хугацаа өнгөрөх 
тусам хурдацтайгаар ихсэнэ. Учир нь хүн амын 
өсөлт болон сав газар дахь хүний хүчин зүйлийн 
нөлөөлөл ихсэхийн хирээр Туул голын эхийн 
газар болон нөөц ашиглалт өснө гэж таамагласан. 
Хэдий тийм боловч өмнөх хэсгүүдэд үзсэний 
дагуу эдгээр алдагдсан боломжийн зардал нь 
экосистемийг сайн хамгаалсанаар бий болох 
усны нэмэлт үнэ цэнээр хангалттай нөхөгдөх 
юм. Алдагдсан боломжийн зардлыг нийт зардалд 
оруулж  тооцоод ч сайн хамгаалж, байгалийн 

Зóðàã 41: Меíеæìеíтèéí яíç áүðèéí хóâèëáàðóóдûí үеèéí 
ãàçàð, óñíû íөөц áàяëãèéí өíөөãèéí үíэ цэíэ

Сайн хамгаалах

Одоогийн хэвээр 
үргэлжлүүлэх

Туул голын эхийн газар ба 
нөөц ашиглалт Улаанбаатар хотын усны хүртээмж

ªнөөгийн үнэ цэнэ, тэрбум төг

1,370 
төрбум 
төг

1,293 
төрбум 
төг

1,243 
төрбум 
төг

Хамгаалалтгүй, 
зөвхөн ашиглах

Судалгааны материалаас. Өнөөгийн үнэ цэнийг жилийн 10%-ийн ханш бууралтаар тооцож 25 жилийн 
загварчлалд оруулав.
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нөөцийн тогтвортой ашиглах хувилбар нь 
өнөөгийн нөхцлийг хэвээр нь хадгалах болон 
огт хамгаалалтгүй хувилбаруудтай харьцуулахад 
судалгааны 25 жилийн хугацаанд “нэмүү өртөг” 
буюу “болзошгүй зардлаас зайлсхийснээр гарах 
хэмнэлт”-ийг байнга үүсгэсээр байх боломжтой 
бөгөөд үүнийг Зураг 42-д харуулав. 2030 он 
гэхэд экосистемийг сайтар хамгаалсаны үр 
дүнд бий болох нэмүү өртөг буюу зардлын 
хэмнэлтийн хэмжээ 33 тэрбум төгрөг (өнөөгийн 
байдлыг хэвээр нь үргэлжлүүлэх хувилбартай 
харьцуулбал) болон 54 тэрбум төгрөг 
(хамгаалалтгүй хувилбартай харьцуулбал) тус 
тус болох юм. Нийтдээ, алдагдсан боломжийн 
зардлыг оруулж тооцоод хамгаалалттай 
хувилбарын өнөөгийн үнэ цэнийн цэвэр ашиг нь 
77 тэрбум төгрөг (өнөөгийн байдлыг хэвээр нь 
үргэлжлүүлэх хувилбартай харьцуулбал) болон 
128 тэрбум төгрөг (хамгаалалтгүй хувилбартай 
харьцуулбал) тус тус болж байна. 

Хамгаалалтын менежмент хийх зардлыг 
тооцох

Энэ бүлгийн агуулга дотор дурьдагдаж 
байгаагүй зардлын нэг бол Туул голын эхийн эко-
системийг хамгаалахад шаардагдах шууд зардал 
юм. Энэхүү менежментийн зардал нь үндсэн 
хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, дэд бүтэц, хүний 
нөөц, үйл ажиллагааны зардлаас гадна олон 
нийтэд сургалт сурталчилгаа зохион явуулах, 
мэдээлэл түгээх, бодлого боловсруулах болон 
газар, нөөцийн тогтвортой ашиглалтыг дэмжих 
хөрөнгө оруулалт зэргээс бүрдэж байна. Эдгээр 
зардлыг Монгол улсын Засгийн газрын хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх юм. Хэдийгээр Туул голын сав 
газрын эхийн хил хязгаар нь Горхи-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолборт газар болон Хан Хэнтийн 
дархан цаазат газрын хилийн бүсүүдтэй шууд 
давхацдаггүй боловч нутаг дэвсгэрийнх нь 
нилээд хэсэг нь эдгээр хамгаалалтын бүсэд 
багтдаг. Иймээс экосистемийн хамгаалалтын 

Зóðàã 42: Ãàçàð, íөөцèéí àøèãëàëтààñ óчðàх àëдàãдñàí áîëîìæèéí çàðдëóóдûã íэìæ 
îðóóëæ тîîцñîí хàìãààëàëтûí “íэìүү өðтөã” áà “áîëçîøãүé çàðдëûí хэìíэëт”

Судалгааны материалаас. Өнөөгийн үнэ цэнийг жилийн 10%-ийн ханш бууралтаар тооцож 25 жилийн 
загварчлалд оруулав

Ãàçàð, íөөц àøèãëàëтûí àëдàãдñàí áîëîìæèéí çàðдëûí өñөëт

Бîëîìæèт çàðдëûã îðóóëàí тîîцñîí íэìүү өðтөã áóюó çàðдëûí хэìíэëт

Цэâэð өíөөãèéí үíэ цэíэ 128 тэðáóì төã 

Òэ
ðá

óì
 тө

ã/æ
èë

Òэ
ðá

óì
 тө

ã/æ
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Цэâэð өíөөãèéí үíэ 
цэíэ 77 тэðáóì төã 

Îдоо байгаа ашиглалтыг хэвээр 
үргэлжлүүлэх

Îдоо байгаа ашиглалтыг хэвээр 
үргэлжлүүлэх

Îгт хамгаалалтгүй 

Îгт хамгаалалтгүй 
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менежментэд шаардагдах шууд зардлыг гаргахын 
тулд эдгээр тусгай хамгаалалттай газруудын 
төсвийг авч ашиглалаа. 

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газар болон Хан Хэнтийн дархан цаазат 
газрын захиргаа одоогийн байдлаар жилд 
170 сая төгрөгийг байгалийн унаган төрхийг 
хамгаалах ажлын төсөв болгон авч байна. Энэ 
төсөв нь тусгай хамгаалалтай газар нутгийг үр 
ашигтайгаар хамгаалахад хангалтгүй, ихэнх 
шаардлагатай үйл ажиллагааг санхүүжүүлж 
чаддаггүй. Харин үүнийг судалгааны дэвшүүлсэн 
3 хувилбарын “өнөөгийн нөхцөлийг хэвээр 
нь үргэлжлүүлэх” хувилбарын хамгаалалтын 
зардал болгон тооцсон юм. Энэ бүс нутгийн 
байгаль орчныг бодитой хамгаалах ажилд жилд 
хамгийн багаар тооцоход 250 сая төгрөг төсөвлөх 
хэрэгтэй. Судалгаанд энэ төсвийг экосистемийг  
сайн хамгаалах, байгалийн нөөцийг тогтвортой 
ашиглах хувилбарын менежментэд гарах зардал 
болгон авлаа. Харин огт хамгаалалтгүй, нөөцийг 

хурдтайгаар цөлмөн ашиглах хувилбарын 
экосистемийг хамгаалах төсөв нь тэг гэж тооцсон. 
Судалгаанд  тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
менежментийн зардал нь судалгааны хугацаанд 
жилд 5%-аар өснө (инфляцийг тооцсоноор) гэж 
тооцоолсон. Энэ өсөлт нь экосистемд үзүүлэх 
хүний нөлөө ихсэхийн хирээр экосистемийг 
хамгаалах болон менежментийн зардлыг нэмэх 
шаардлагыг тусгаж байгаа билээ.  

Өнөөгийн нөхцлийг хэвээр үргэлжлүүлэх 
болон хамгаалалтгүй хувилбарын зардлуудтай 
харьцуулбал (Зураг 43) экосистемийн хамгаалах, 
тогтвортой ашиглах явцад гарах менежментийн 
зардлыг нэмэж байх ёстой юм. Эдгээр нэмэлт 
зардлууд нь түрүүн дурьдсанчлан хамгаалалтаас 
үүсэх эдийн засгийн үр өгөөжөөр нөхөгдөх болно. 
Экосистемийг хамгаалж, тогтвортой ашиглалтыг 
бий болгох менежментийн нэмэлт зардлуудын 
өнөөгийн үнэ цэнэ нь цэвэр усны хангамж 
нэмэгдэхэд бий болох өнөөгийн үнэ цэнийн 
ердөө 0.5%-тай тэнцэнэ. Мөн менежментийн 

Зóðàã 43: Òóñãàé хàìãààëàëттàé ãàçàð íóтãèéí ìеíеæìеíтèéí çàðдëûã 
îðóóëñàí хàìãààëàëтûí “íэìүү өðтөã” áóюó“çàðдëûí хэìíэëт”

Судалгааны материалаас. Өнөөгийн үнэ цэнийг жилийн 10%-ийн ханш бууралтаар тооцож 25 
жилийн загварчлалд оруулав

Òóñãàé хàìãààëàëттàé ãàçàð íóтãèéí ìеíеæìеíтèéí çàðдëûí өñөëт

Хàìãààëàëтûí çàðдàë, àëдàãдñàí áîëîìæèéí çàðдëûã хàññàíààð тîîцñîí íэìүү өðтөã áóюó çàðдëûí хэìíэëт
Цэâэð өíөөãèéí үíэ цэíэ 

125 тэðáóì төã 

Цэâэð өíөөãèéí үíэ 
цэíэ 76 тэðáóì төã 
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Îдоо байгаа ашиглалтыг хэвээр 
үргэлжлүүлэх

Îдоо байгаа ашиглалтыг хэвээр 
үргэлжлүүлэх

Îгт хамгаалалтгүй 

Îгт хамгаалалтгүй 
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Зóðàã 44:Экîñèñтеìèéí хàìãààëàëт áà тîãтâîðтîé àøèãëàëтûí цэâэð өíөөãèéí үíэ цэíэ

 Хамгаалалтай хувилбарын өнөөгийн үнэ цэнийн  
өсөлтийг, харьцуулахад

Сав газрын ашиглалтыг одоогийн 
хэвээр нь үргэлжлүүлэх: 

газар, байгалийн нөөцийг алгуур 
доройтуулах

Огт хамгаалалтгүй: 
газар ба байгалийн баялгийг цөлмөн 

ашиглах

Менежментийн зардал 0.89 2.78

Алдагдсан боломжийн зардал 4.47 8.76

Нийт зардал 5.36 11.54

Улаанбаатар хотын усан хангамж 81.78 136.29

Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ 76.421 124.75

Судалгааны материалаас. Өнөөгийн үнэ цэнийг жилийн 10%-ийн ханш бууралтаар тооцож 25 
жилийн загварчлалд оруулав

Õүснэгт 25: Òуул голын эхийн экосистемийг хамгаалж, тогтвортой ашиглах хувилбарын цэвэр 
өнөөгийн үнэ цэнийг сав газрыг одоогийн хэвээр үргэлжлүүлэх болон хамгаалалтгүй хувилбаруудтай 
харьцуулахад

Менежментийн болон алдагдсан 
боломжиийн зардлыг оруулан 

тооцсон цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ 
76 тэрбум төг

Íэмэлт усан хангамж

Íэмэлт усан хангамж

Íэмэлт зардлууд

Íэмэлт зардлууд

Îдоогийн хэвээр үргэлжлүүлэх хувилбар

Õамгаалалтгүй хувилбар

Менежментийн болон алдагдсан 
боломжиийн зардлыг оруулан 

тооцсон цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ 
125 тэрбум төг
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Õүснэгт 26: Ìенежментийн гурван хувилбарын үеийн оролцогч талуудын үнэ цэнийн хуваарилалт

Өнөөгийн үнэ цэнийн өөрчлөлт (тэрбум төгрөгөөр)

Өнөөгийн байдлаас 
хамгаалалтын хувилбарт 

шилжихэд

Өнөөгийн байдлаас 
хамгаалалтгүй хувилбарт 

шилжихэд

Улаанбаатар хотын ус хэрэглэгчид +81.78 -54.52

Туул голын эхийн газар болон нөөц ашиглагчид -4.56 +4.29

Орон нутгийн иргэд, бүлгүүд -0.07 -0.01

Бизнесийн болон хувийн сектор -4.37 +4.29

Улаанбаатар хотын захиргааны орлого +12.97 -8.64

Туул голын эхийн орон нутгийн захиргааны орлого +0.01 +0.13

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа -1.89 +0.89

Нийт хувьцаа эзэмшигчид +75.33 -49.34

Судалгааны материалаас. Өнөөгийн үнэ цэнийг жилийн 10%-ийн ханш бууралтаар тооцож 25 жилийн загварчлалд оруулав. 
Тооцооны давхардал гарч болох учраас оролцогч бүлэг тус бүрийг өртөгийг нэгтгэн тооцож болохгүй.

болон алдагдсан боломжийн зардлуудыг оруулан 
тооцоод ч Туул голын эхийн экосистемийг 
хамгаалах, тогтвортой ашиглах хувилбар нь 
өнөөгийн байдлыг хэвээр нь үргэлжлүүлэх болон 
огт хамгаалалтгүй хувилбаруудтай харьцуулахад 
их хэмжээний нэмүү өртөг буюу, зардлын 
хэмнэлтийг бий болгох ба үүний цэвэр өнөөгийн 
ашиг нь 76 тэрбум болон 125 тэрбум төгрөг тус 
тус болж байгаа билээ.

Экосистемийн хамгаалалтын цэвэр 
өнөөгийн үнэ цэнэ 

Хамгаалалтаас учрах алдагдсан боломжийн 
зардлууд болон менежментийн зардлуудыг 
оруулж тооцсон ч гэсэн Туул голын эхийн 
экосистемийг хамгаалж, тогтвортой ашиглалтыг 
бий болгох хувилбар нь эдийн засгийн хувьд 
хамгийн оновчтой шийдэл байна. Зураг 44, 
Хүснэгт 25-д харуулсанчлан экосистемийн 
хамгаалалт нь Улаанбаатар хотын усан 
хангамжийг тогтвортой хэмжээнд нь байлгах 
учраас өнөөгийн нөхцөлөөр нь үргэлжлүүлэх 
хувилбартай харьцуулахад 76 тэрбум төгрөг, харин 

хамгааллын бус загварчлалтай харьцуулахад 125 
тэрбум төгрөгийн цэвэр ашгийг бий болгоно. 

Ýкосистемийн хамгаалалтын зардал ба үр 
ашгийг оролцогч талуудад хуваарилах нь

Өмнөх бүлгүүдэд үзүүлсний дагуу Туул 
голын эхийн экосистемийг хамгаалах, тогтвортой 
ашиглах хувилбар өнөөгийн нөхцлийг 
хэвээр үргэлжлүүлэх болон хамгаалалтгүй 
хувилбаруудтай харьцуулахад үлэмж хэмжээний 
эдийн засгийн үр ашигтай байна. Гэвч 
экосистемийн хамгаалалтаас гарах үр ашгаас 
хүртэгч нь түүний хамгаалалтыг сайжруулсанаар 
учрах зардлыг үүрэгч нийгмийн бүлэг биш юм. 
Хүснэгт 26-д үзүүлсний дагуу Улаанбаатар хотын 
ус хэрэглэгчид нь экосистемийн хамгаалалт, 
тогтвортой ашиглалтын үр шимийг хүртэгчид 
ба сав газар их хэмжээгээр доройтолд орсон 
тохиолдолд хамгийн их хохирол амсах хүмүүс 
юм. Харин эсрэг тохиолдолд буюу экосистемийн 
хамгаалалтыг сайжруулахад Туул голын эхийн 
газар, нөөцийг ашиглагчид зардлын (алдагдлын) 
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ихэнхи болох хамгаалалтыг сайжруулсанаар 
учрах алдагдсан боломжийн зардлыг дааж харин 
менежментийн зардлыг тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн захиргаа хариуцах болно. 

Зураг 45-д дэлгэрүүлэн харуулсанчлан 
хамгаалах, тогтвортой ашиглалтын хувилбарын 
үед Туул голын эхэнд амьдардаг нутгийн хүмүүс, 
бизнес эрхлэгчдийн газар, нөөцийн үнэ цэнэ (эхэн 
үедээ) буурах учраас ашиг орлого нь буурна. 

Орон нутгийн ард иргэд болон бизнес 
эрхлэгчдийн олж байгаа ашиг орлогод шууд 
муугаар нөлөөлөх учир одоогийн байгаа байдлаас 

хамгаалалтыг сайжруулахад чиглэсэн үйл 
ажиллагаа эхлэхэд бэрхшээл тохиолдох магадлал 
ихтэй. Иймээс эдгээр хүмүүст одоогийн явуулж 
буй үйл ажиллагаагаа хязгаарласнаар эхний 
ээлжинд учирч болох алдагдлыг хэрхэн яаж 
нөхөх/бууруулах вэ? Мөн Улаанбаатар хотын 
усны хангамжийг сайжруулахын үүднээс эдгээр 
хүмүүсийг нөөц ашиглалтаа багасгах/зогсоохын 
тулд хэрхэн ятгаж,  үгэндээ оруулах вэ гэдэг 
том асуудалтай тулгарч байгаа юм. Энэ талаар 
дараагийн бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзэх болно.           

Судалгааны материалаас. Өнөөгийн үнэ цэнийг жилийн 10%-ийн ханш бууралттай гэж тооцон 25 жилийн 
загварчлалд оруулав. Тоо давхардах магадлалтай учраас оролцогч бүлэг тус бүрийг нэгтгэн тооцож 
болохгүй.

Зóðàã 45: Меíеæìеíтèéí 3 хóâèëáàðûí үед îðîëцîãч тàëóóдàд íîîãдîх өðтөãүүд 
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Òуул голын эхийн экосистемийг Усны 
салбарын дэд бүтцийн төлөвлөлтийн нэгэн 
хүчин зүйл болгож тооцох

Энэхүү судалгаа нь Улаанбаатар хотын усны 
аюулгүй байдал, усны хүртээмж, нийлүүлтийг 
сайжруулах нэн тэргүүний шаардлага 
хэрэгцээний талаарх олон нийтийн дотор өргөн 
тархсан асуудлыг хөндсөн билээ. Үүгээр бид 
Туул голын эхийн экосистемийн хамгаалахад 
хөрөнгө оруулалт хийх эдийн засгийн үр 
өгөөж ,үндэслэлийг үзүүлэв. Эрэлт хэрэгцээг 
сайжруулах арга хэмжээнүүд (ус хэрэглэх болон 
түгээхэд гарах алдагдлуудыг тооцон) дээр нэмээд 
Улаанбаатарын усан хангамжийн дэд бүтцийг 
сайжруулан өргөтгөхөд 4 арга замыг санал 
болгож байна:

Газрын доорхи усны нэмэлт нөөцийг буй 
болгох

Одоо ажиллаж буй худгуудыг бүрэн хүчин 
чадлаар нь ажиллуулах37, мөн Улаанбаатар хотын 
ойролцоо газрын доорхи  усны нэмэлт эх үүсвэр 
буй болгох боломж байна38. Туул голын алювийн 
хурдасны газар доорхи усны нөөцийг хоногт 350 
мянга орчим шоо метр гэж тооцоолсон бөгөөд 
үүний 215 мянган шоо метр нь хүний амны 
усны хэрэгцээг хангах боломжтой юм. 1970-д 
оны үед Оросын гидрогеологичдын хийсэн 
судалгааны дагуу Туул голын цутгалуудын  
хурдсанд агуулагдах нэмэлт 93 мянган шоо метр 
усыг гаргаснаар өдөрт ашиглах боломжит газар 
доорхи усны хэмжээ 441 мянган шоо метр болох 
боломжтой39.

Гадаргын усыг хуримтлуулах  

ЗХУ-ын үеэс Туул голын сав газарт боомт 
байгуулан усан сан үүсгэж голын усыг нөөцлөн 
Улаанбаатар хотын ус хэрэглээний зарим 
хэсгийг гадаргын усаар хангах талаар нэлээд 
хэдэн хувилбар гарч байжээ40. Боломжит 3 усан 
сангийн газрыг тодорхойлсон бөгөөд тэдгээр 
нь бүгд Туул голын эхний  хэсэгт оршдог. Гэвч 
эдгээр усан сангуудын хүчин чадал болон зураг 
төслийн талаар мэдээлэл бага байгаа бөгөөд Туул 
гол дээр барих олон зориулалтын боомт, усан 
сангийн нэг барилгын ажлын зардал нь 60-70 сая 
америк доллар болно гэсэн тооцоо байна41.

Хаягдал усыг цэвэрлэх, дахин ашиглах

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх 
байгууламжаас гарч буй хаягдал усыг дахин 
цэвэршүүлж, дулааны цахилгаан станцууд болон 
хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрүүдэд 
хэрэглэх нь газрын доорхи  усыг үйлдвэрлэлийн 
хэрэгцээнд шууд хэрэглэхээс зайлсхийх давуу 
талтай юм. Үүний үр дүнд ахуйн зориулалтаар 
ашиглах боломжтой газрын доорхи усны хэмжээ 
нэмэгднэ. Одоогийн цэвэрлэх байгууламж нь 
нэмэлт 165 мянган шоо метр цэвэрлэгдсэн усыг 
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар нийлүүлэх (үүний 
хагасыг нь зарах боломжтой) боломжтой ба 
ингэснээрээ нэмэлт 100 мянган шоо метр усыг 
ахуйн хэрэглээнд нийлүүлэх юм42. 
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Газрын доорхи усны тэжээлийг 
нэмэгдүүлж  зохиомлоор арвижуулах

Ус олборлолтын цооногуудын чухал шинж 
чанар нь тэдний тогтмол бус ажиллах горим 
юм: усны түвшний бууралт ноцтой түвшинд 
хүрэхэд шахуурга нь унтарч, усны түвшин 
тогтвортой түвшинд хүртэл зогсоно. Ийм 
нөхцөлд олборлолтыг ихэсгэх нь газрын доорхи 
усны түвшнийг илүү хурдан багасгахад хүргэх 
бөгөөд буруу шийдвэр болох юм. Худгаас 
олборлож болох усны тогтвортой ашиглалтын 
максимум хэмжээнд хүрэхэд усны олборлолт 
зогсоно.  Усны нөөц нь багасаж байгаа болон 
ашиглагдахаа больсон худгуудын тэжээлийг  
зохиомлоор арвижуулахад ус олборлолтын 
хэмжээ мэдэгдэхүйц нэмэгдэх болно. Ингэснээр 
худгуудын тэжээгдэл  нэмэгдэх болон газрын 
доорхи уст давхаргаас43 ус татах боломжийг 
олгоно. Ус ихтэй үед газрын доорхи уст давхарга 
руу шууд ус оруулах  нь газрын доорхи усны 
хэмжээг нэмэгдүүлэх ба ус багатай үед усны 
нөөцийг үүсгэнэ.

Бодит байдалд дээр дурьдсан арга замуудыг 
ямар нэгэн байдлаар хослуулан хэрэглэх юм44. 
Туул голын эхийн газар, нөөцийн менежмент нь 
Улаанбаатар хотыг усаар хангаж буй эдгээр дэд 
бүтцүүдэд ямар нэгэн хэмжээгээр нөлөө үзүүлнэ. 
Сав газрын хамгаалалт нь дангаараа хотын усны 
аюулгүй байдлын баталгаа болж чадахгүй ба уг 
судалгааны үр дүн нь газрын доорхи ба гадаргын 
усны алийг хэрэглэхээс үл шалтгаалан Туул 
голын эхийн тогтвортой менежмент нь ирээдүйн 
усны секторын хөгжлийн зайлшгүй бөгөөд эдийн 
засгийн хувьд үр ашигтай хувилбар болохыг 
тодорхой харуулж байна. 

Ýкосистемийг хамгаалахад иргэд, хувийн 
хэвшил, төсвийн хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжих нь

Улаанбаатар хотод хангалттай хэмжээний ус 
нийлүүлэхийн тулд шаардагдах бодит дэд бүтэц 
барихын зэрэгцээ (өмнөх хэсгүүдэд дурьдсан) 
“байгалийн” усны дэд бүтэц болох Туул голын 
эхийн экосистемийг хамгаалахад хөрөнгө оруулах 
зайлшгүй үндэслэл байгааг энэхүү судалгааны 
тайлан харуулж байна. Уг судалгаа нь үүний 
эдийн засгийн үндэслэл (Хамгаалах, тогтвортой 
ашиглах нь сав газрын аажим доройтол болон 

газар, нөөцийн хурдацтай доройтол явагдахаас 
илүү үр ашиг, үнэ цэнийг нийгэмд бий болгодог) 
болон хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үр 
ашгийг (урсгалын доод хэсгийн ус ашиглалтын 
нэмүү өртөг) гаргаж ирлээ.

Нэг чухал хүчин зүйл нь Туул голын эх 
дээр орших тусгай хамгаалалттай газар нутагт 
оруулах төсвийн хөрөнгө оруулалт юм. Энэ 
хөрөнгө оруулалт нь үр ашигтай төлөвлөлт 
ба менежмент (олон нийтийн сурталчилгаа, 
мэдээлэх зэрэг)-ийг зохион байгуулахаас эхлээд 
газар, байгалийн  нөөцийг хууль бусаар ашиглах 
явдалд торгууль, шийтгэл ноогдуулах хүртэл 
олон хэсгүүдээс бүрдэнэ. Эдгээр үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах бүтэц, механизм нь Горхи-
Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар болон 
Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын 5 жилийн 
хугацааны менежментийн төлөвлөгөөнд орсон 
байгаа. Гэвч тусгай хамгаалалттай газар нутгийг 
үр дүнтэйгээр хамгаалахад улсын төсвийн 
хөрөнгө хангалттай бус байсаар байгаа ба 
хамгаалалтыг сайжруулах эд хөрөнгө, техник 
тоног төхөөрөмж худалдан авах төсөв байхгүй 
ба зөвхөн урсгал зардлаа төлөх хэмжээний л бага 
төсөв байна. 

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт 
газар болон Хан-Хэнтийн дархан цаазат газрыг 
зохистой хамгаалахад шаардагдах төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаас гадна үүнтэй тэнцэхүйц 
чухал нөгөө хүчин зүйл бол Туул голын 
эхийн газар, байгалын нөөц ашиглагчид үйл 
ажиллагаагаа экологийн хувьд тогтвортой 
түвшинд явуулахын тулд хэрэглэх санхүүгийн 
хөшүүрэг байхгүй явдал бөгөөд үүнийг бий 
болгох арга замыг олох ёстой. Өөрсдийн сайн 
дураар нөөц ашиглах явдлаа зогсоож, голын 
урсгалын доод хэсгийнхний усан хангамжийг 
сайжруулах буян үйлдэнэ гэж хүлээх нь үл 
гүйцэлдэх зүйл бөгөөд бас нөгөө талдаа шударга 
бус байж магадгүй. 

Амьдрал дээр энэхүү тэнцвэргүй байдлыг 
арилгах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
менежментэд нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх 
болон голын эхийн газар, нөөц ашиглагчдад 
экосистемийг хамгаалах талаар хангалттай 
хөшүүрэг бий болгохын тулд харилцан уялдаатай 
төсөв санхүүгийн, эдийн засгийн цогц арга 
хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй юм. 
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Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр (ЭҮТ) 
нь экосистемийг хамгаалах, голын урсгалын 
доод хэсгийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэхэд 
дэлхийн өнцөг булан бүрт өргөнөөр хэрэглэгдэж 
буй механизм бөгөөд үүнийг Туул голын эхийн 
экосистемийг хамгаалахад ашиглах боломжтой 
юм. Энгийнээр хэлэхэд ЭҮТ нь эдийн засгийн 
хувьд их үнэ цэнэ бүхий экосистемийг ашиглагч, 
хамгаалагч (жишээ нь тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн захиргаа, орон нутгийн газар, 
нөөц ашиглагчид)-ын дунд үүсэх асуудлыг 
шийдвэрлэхэд чиглэгддэг бөгөөд санхүүгийн 
ашиг олох зорилгыг тавьдаггүй.  

Ихэнхи тохиолдолд нөөц ашиглагчид газар, 
нөөцийг цөлмөн ашиглаж байгаа учир ихээхэн 
хэмжээний ашиг олох боломжтой. Гэтэл нөгөө 
талаас экосистемийн хамгаалалтын үр ашгийг 
хүртэгчид нь (усан хангамжийн хангалттай, 
тогтвортой байдал) тухайн орон нутгийн 
оршин суугчид биш бөгөөд энэ үзүүлж байгаа 
үйлчилгээг маш бага үнээр юмуу эсвэл огт үнэгүй 
авч хэрэглэж байна. Иймээс ЭҮТ нь байгалийн 
баялагийг зүй зохистой ашиглагчдад зохистой 
ашигласнаар бий болж буй экосистемийн 
үйлчилгээний төлөө орлого олдог санхүүгийн 
хувьд таатай урамшуулалын тогтолцоо бий 
болгохыг зорьж байна. 

ЭҮТ-ийн үндсэн зарчим нь экосистемийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчид нь энэхүү үйлчилгээ 
үзүүлсэнийхээ төлөө урамшуулал авч байх 
(Туул голын эхийн газар, нөөцийг ашиглагчид) 
ба энэхүү үйлчилгээний үр шимийг хүртэгчид 
нь үйлчилгээ авсныхаа төлбөрийг төлдөг байх 
(Улаанбаатар хотын ус хэрэглэгчид) явдал юм.

Одоогоор голын сав газрыг хамгаалах 
санхүүжилтийн механизмын хувьд ЭҮТ-ийн 
олон жишээг дэлхийн олон орноос мэдэж 

болох юм. Тухайлбал Эквадор улсын Күито, 
Пимимпаро мужуудын усны компаниуд ундны 
усны татвараар усны хураамжийн сан бүрдүүлсэн 
бөгөөд үүгээрээ сав газрын хамгаалалт явуулдаг 
байгууллага болон ой эзэмшигч, ашиглагчдыг 
санхүүжүүлдэг. Колумби улсын агро-
үйлдвэрлэлийн ус хэрэглэгчдийн холбоо сав 
газрын эхэн хэсгийн фермерүүдтэй сайн дурын 
гэрээ хийж тэднийг дэмжин ажиллаж байна. 
Мөн Бээжин хотын усны эх үүсвэр болох Миюүн 
мужийн фермерүүд тарьсан мод болгондоо 
Бээжин хотын захиргаанаас бэлэн мөнгөний 
урамшуулал авдаг. Вьетнам улсын Хо Ши Мин 
хотын Донг Най голын сав газарт хотын захиргаа, 
усан цахилгаан станц, цэвэр ус савлагч компаниуд 
болон агро-үйлдвэрлэгчдийг оролцуулсан зөвлөл 
нь орон нутгийн газар эзэмшигчид болон тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн захиргаатай ЭҮТ 
гэрээ байгуулж хамтран ажилладаг байна. 

Санхүүжилтын ийм төрлийн механизмуудыг 
нарийвчлан судлах асуудал энэхүү судалгааны 
ажлын даалгаварт ороогүй. Туул голын эхийн 
экосистемийн үнэ цэнэ нь онолын хувьд маш 
өндөр болохыг эдийн засгийн үнэ цэнийг нь 
гаргаж ирсэн тус судалгаа харуулж буй боловч 
Туул голын эхийн экосистемийг хамгаалахад 
шаардлагатай санхүүжилт, урамшуулалыг бий 
болгохгүй л бол энэхүү судалгаагаар гаргасан 
тоо нь ямар ч утгагүй илэрхийлэхгүй ба өгөөж 
өгөхгүй. Эдгээр санхүүжилт, урамшуулал нь 
Туул голын эхийн экосистемийн газар, нөөцийг 
ашиглагчид болон тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн захиргаанд экосистемийг хамгаалах 
хөшүүргийг нь бий болгож ирээдүйд Улаанбаатар 
хотын хүн амыг цэвэр, найдвартай, байнгын 
усаар хангах нөхцлийг бүрдүүлэх юм.  
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HBV загварын талаарх ерөнхий мэдээлэл

Шаардлагатай өгөгдлүүд

Дэд сав газруудын хэсгүүд болон тэдгээрийн уулзвар, өндөршил, 
газрын хөрсний тархалт, хур тунадас болон температурын цаг 
хугацааны цуврал хэмжилт (зарим газрын ажиглагдсан усны 
өнгөрөлтийн цаг хугацааны цуврал хэмжилт)

Хэрэгжүүлэх боломж
Загвар нь маш энгийн бөгөөд дэлхийн өнцөг булан бүрт 40 гаруй 
улсад хэрэглэгддэг. Windows-ийн платформ дээр ажиллах ба шинэ 
интерфейс нь 2003 онд гарна.

Загварыг ашиглах хэрэглэгчдээс шаардах туршлага, 
чадвар

Тухайн загварыг ашиглагч нь ус зүйн суурь ойлголттой байхад 
хангалттай ба загварыг суулгаж, түүний хэрэглээний талаар сургалт 
явуулахад 2 долоо хоногийн хугацаа шаардлагатай.

Лицензийн нөхцөл
Судалгааны зорилгоор хэрэглэгдэх тохиолдолд уг загвар нь үнэгүй 
байдаг. Харин арилжааны зориулалтаар хэрэглэх тохиолдолд SMHI-
ээс лицензийг нь худалдаж авч болно.

Зардлын тооцоо
Нэг сав газрын загварчлалыг хийхэд туршлагатай оператор 2 
долоо хоног ажиллана (хэрэгцээтэй мэдээллийн сан бэлэн, бүрэн 
тохиолдолд).

Сургалт SMHI дээр сургалтууд тогтмол явагддаг.

Ýко-ус зүйн загварчлал
HBV загвар нь цахим хэлбэрт орсон сав 

газрын загвар бөгөөд энэ нь хур тунадас, 
боломжит ууршилт, цасны хайлалтыг байгалийн 
ус зүйн  үйл явцыг  дуурайлгах замаар голын/
усан сангийн урсац руу хөрвүүлдэг программ 
юм. 

Энэ нь ус зүйн  урьдчилсан мэдээлэл, усны 
урсгалын симуляци, үерийн боломж, хэмжээг 
тооцоолж, загварчлах болон уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн судалгаанд хэрэглэгддэг тооцооллын 
систем болох HBV /IHMS (Гидрогеологийн 

нэгдсэн загварчлалын систем)-ийн хэсэг юм. Тус 
загварчлалын тусгай хувилбаруудыг (HBV -N 
болон PULSE) усны чанарыг (азотын агууламж, 
pH, шүлтлэг чанар гэх мэт) дуурайлгахад 
хэрэглэж болдог. 

HBV ийн ялгаатай хувилбарууд нь Швед, 
Зимбабве, Энэтхэг, Колумби зэрэг уур амьсгалын 
хувьд харилцан адилгүй дэлхийн 40 гаруй 
улсад хэрэглэгддэг. Уг загварыг жижиг талбай45 
төдийгүй Балтийн тэнгисийн сав газар46 хүртэлх 
өргөн хэмжээний газар нутагт ашиглаж болно. 
HBV нь сав газрыг дэд сав газруудад хуваасан 
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хагас хуваарилалтын загвар маягаар ашиглагдаж 
болно.Түүний дараа дэд сав газар тус бүр нь 
өндөршилт, нуурын талбай,ургамалжилтаасаа 
хамааран бүсүүдэд хуваагдана. Уг загварчлал 
голчлон агаарын температур, хур тунадасны 
хоногийн утгууд, сарын буюу өдрийн 
ууршилтын мэдээлэл дээр үндэслэн ажилладаг. 
Умардын орнууд үерийн урьдчилсан мэдээ 
гарган авах зорилгоор уг загварыг ашигладаг 
бол ус зайлуулах шугамын зураг төсөл гаргах47, 
усны нөөцийг үнэлэх48, бодисын агууламжийг 
тооцоолох зорилгоор ч мөн ашиглагддаг байна 
(Arheimer, 1998)49.

Анхан шатны өгөгдлүүд нь хур тунадас, 
агаарын температур болон гадаргын боломжит 
ууршилтын ажиглалтууд байдаг. Цаг хугацааны 
алхам нь ихэнхидээ нэг хоног байдаг боловч 
үүнээс богино хугацааны алхамыг тооцоондоо 
ашиглаж болно. Ууршилтын хэмжээг голчлон 
сарын дунджаар авдаг боловч өдөр тутмын 
хэмжилтийг мөн ашиглах боломжтой. Агаарын 
температурын өгөгдөл нь цасны хуримтлал, 
хайлалтыг тооцоолоход хэрэглэгддэг. Мөн 
температур хэвийн хэмжээнээсээ өөрчлөгдөхөд 
потенциал ууршилтыг тохируулах болон 
түүнийг тооцоолоход хэрэглэж болно. Хэрэв 
сүүлийн хувилбаруудын аль нь ч хэрэглэгдэхгүй 
тохиолдолд цасгүй газруудын хувьд температурын 
үзүүлэлтийг ашиглахгүй байж болно. 

Загвар нь цаг уурын интерполяци, цасны 
хуримтлал, хайлалт, гадаргын ууршилтын 
тооцоо, хөрсний чийг тодорхойлох үйл явц, 
урсац үүсэх үйл явц, дэд сав газруудын болон 
нуурууд хоорондын холбоог тооцоолох кодоос 
бүтдэг. Энэхүү загварыг хэд хэдэн дэд сав 
газруудын хувьд тусад нь ажиллуулж болох 
ба эцэст нь нэгтгэн дүгнэлт хийж болно. Дэд 
сав газар бүрийн хувьд урьдчилсан мэдээлэл 
гаргахаас гадна шалгалт,тохируулга хийж болдог. 
Өндөршилтийн ялгаа ихтэй сав газруудын хувьд 
өндөршилтийн бүсүүдэд хувааж болох ба ингэх 
нь зөвхөн цас болон хөрсний чийгийн үйл 
явцыг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ. Мөн энэхүү 
өндөршилтийн бүс тус бүр нь ургамалжилтынхаа 
байдлаас хамаарч ургамалжилтын бүсүүдэд 
хуваагдаж болно (модтой, модгүй газар гэх мэт). 

HBV-96 загварын бүтцийг доорх зурагт 
харуулав.50 Энэхүү зураг нь тус загварын 
хамгийн чухал шинж чанарууд болон зарим 
нэг тодотголуудыг харуулсан байгаа. Газар 
ашиглалтын төрлүүд нь голчлон задгай газар, 
ой, нуур болон мөс, гол ашиглалт гэж хуваагддаг. 
SFCF, SFDIST, CFMAX, ECORR болон ус 
барих чадамжийн өөр утгуудыг ялгаатай 
ургамалжилтын бүсүүдэд хэрэглэж болдог. Гэвч 
модтой болон модгүй газрын утгуудын харьцаа 
нь тогтмол байна. 

Õур тунадас, температурын хамгийн 
тохиромжтой интерполяци: Хур тунадасны 
талбай ба агаарын температурыг тооцохдоо 
стандарт загвар нь гүйцэд бус нөлөөллийн 
чиглэл болон гажилтын хувийг ашигладаг. 
Мөн оптимал интерполяц дээр51 үндэслэсэн 
геостатистик аргыг HBV -96-д оруулж өгсөн. Уг 
аргыг голчлон цаг уурын тооцоонд ашигладаг 
ба кригингтэй төстэй арга юм. Мөн энэ арга нь 
цаг уурын станцын тоон мэдээлэл болон хур 
тунадас, температурын ерөнхий ажиглалт мэдээн 
дээр үндэслэж болдог. Топограф, салхины 
зонхилох чиглэл зэрэг цаг уурын загварчлалын 
мэдээллүүдийг нэмж тооцоолж болно. Швед улс 
40 жилийн өдөр тутмын мэдээгээр ийм төрлийн 
сүлжээ үүсгэсэн52. 

Цасны үйл явц: HBV загварын цас 
хайлалтын стандарт аргачлал нь агаарын 
температурт үндэслэсэн усны урсацыг 
удаашруулдаг цасны ус барих багтаамжийг 
тооцоолсон температур-хоног арга зам юм. 
Хайлалт нь агаарын температурын гажилтын 
дагуу хуваарилагдах ба задгай газар,ойн хувьд 
ялгаатай загварчлагддаг. Бороо болон цасыг 
ялгахын тулд босго температурыг (TT) хэрэглэнэ.
TTINT параметрыг хэрэглэсэн тохиолдолд босго 
нь интервалд шилжих бөгөөд энэ интервалын 
доторх хур тунадасыг цас борооны холимог байна 
гэж үзнэ. Цас нь 100 %-аас шулуун шугамаар 
буурч бороонд шилжихэд 0 % болно. Хунгар 
цас нь цасны хайлсан усны хэмжээ түүний 
тодорхой хувиас хэтрээгүй тохиолдолд өөртөө 
барих чадвартай гэж үзнэ. Орчны температур 
босго температураас буурахад энэ ус аажмаар 
эргээд хөлддөг. Мөсөн голын хайлалт нь цасны 
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LP = Боломжит ууршилтын хязгаар
BETA = Хөрсний үзүүлэлт
R =  Тэжээл, 
CFLUX = Капилляр шилжилт
UZ = Дээд давхарга дахь хадгалалт
LZ = Доод давхарга дахь хадгалалт
PERC =  Шүүрэлт,нэвчилт
K1K2 = Бууралтын параметр
Q0,Q1 = Урсацын бүрдлүүд
HQ = Их урсацын параметр

KHQ =  Их урсацын параметр бууралт
HQUZ = Их урсацын параметрын дунд давхарга дахь 

хадгалалт

HBV-96 загвар дахь дэд сав газрын цасны (дээд), хөрсний (дунд) болон хариу үйлдлийн явцыг 
(доод) харуулсан схемчилсэн бүтэц

 P  = Хур тунадас
T = Температур
SF = Цас
RF =  Бороо
Z =  Өндөршил
PCALTL  = Өндөршилтийг засварлах босго
TTI =  Босго температурын зайц
IN = Шүүрэлт
EP =  Боломжит ууршилт
EA = Бодит ууршилт
EI = Баригдмал усны ууршилт
SM =  Хөрсний чийгийн хадгалалт
FC =  Хөрсөнд чийг хадгалагдах хамгийн их 
хэмжээ
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хайлалттай ижил төрлийн томъёогоор явагдах 
боловч өөр температур-хоног фактор ашигладаг. 
Тухайн бүсэд  цас байгаа нөхцөлд мөсөн голын 
хайлалт явагддаггүй. Цасны хуваарилалт нь бүс 
тус бүрийг цасны хуримтлалаар нь ялган дэд 
хэсгүүдэд хуваарилагдахад явагдана. Цас, хунгар 
цас болон хадны ан цав, хад чулуутай газар 
үлдсэн цас гэсэн 3 төрлөөр авч үздэг. 

Ууршилт: Стандарт HBV загварчлал нь 
ихэвчлэн Пенманий томъёон53 дээр үндэслэсэн 
боломжит ууршилтын сарын дундаж өгөгдлийг 
ашигладаг. Эдгээр өгөгдөл нь температурын 
анамолид зориулан тохируулагдсан байдаг54. 
Өдөр тутмын утгууд нь агаарын температуртай 
пропорцанал байдаг учир хэрэглэж болдог. 
Баригдмал ус нь бүх ус ууршиж дуустал 
боломжит ууршилттай тэнцүү хэмжээгээр 
ууршина. Баригдмал нөөцийг тооцоонд 
оруулбал хөрсний усны ууршилтыг багасгаж 
хэт их нийт ууршилтаас сэргийлж болно. 
Гэхдээ ихэнх тохиолдолд баригдсан усны арга 
замыг хэрэглэхээс зайлсхийн түүний оронд 
ойжсон талбайн боломжит ууршилтыг задгай 
талбайнхаас 15 %-аар илүү гэж үздэг55. Тэгэхээр 
боломжит ууршилт нь жилийн улирал, одоогийн 
агаарын температур, ургамалжилт, өндөр болон 
хур тунадаснаас хамаарсан функц болж байна. 
Нуурын ууршилт нь зөвхөн мөсгүй үед явагдана. 
Мөсний байдлыг агаарын температур голлосон 
хялбархан дэд програмаар загварчилж болох 
бөгөөд энэ нь агаарын температурыг мөсний 
температур дагах байдлаар ажиллана. Уг загварт 
агаарын температур тэгээс доошлох үед нуур 
хөлдөнө гэж үзнэ. 

Õөрсний үйл явц: HBV загварчлалын хөрсний 
чийгийн үйл явц нь сав газрын хадгалалтын 
чадамжийн статистик хуваарилалтыг таамагладаг 
сагсны онолын өөрчлөлт дээр үндэслэнэ. Энэ нь 
урсац үүсэх үйл явцыг хянадаг үндсэн хэсэг юм. 
Энэхүү үйл явц нь дээрх зургийн дунд хэсэгт 
үзүүлсний дагуу BETA, LP болон FC гэсэн 3 
параметрийг ашиглана. BETA нь хариу үйлдэл 
буюу борооны болон цасны хайлалтын мм тус 
бүрд хөрсний чийг хэрхэн нэмэгдэхийг хянадаг. 
ΔQ /ΔP харьцааг урсацын коэффицент гэж нэрлэх 
ба ΔQ-ийг бодит хур тунадас гэж нэрлэдэг. LP нь 

хөрсний чийгийн утга бөгөөд үүнээс дээшлэхэд 
ууршилт нь өөрийн боломжит утгад хүрдэг. FC нь 
загвар дахь хөрсний чийгийн максимум хадгалах 
чадвар юм. LP нь FC-ийн хэсэг болно.

Õариу урвалын функц: Урсац үүсэх үйл 
явц нь хөрсний чийгийн бүсээс илүүдэл усыг 
зайлуулан урсац үүсгэх үйл явц юм. Түүнчлэн 
энд нуур, гол болон бусад чийгтэй газруудад орох 
хур тунадас болон эдгээрээс уурших ууршилтын 
шууд нөлөө багтсан болно. Энэхүү функц 
нь нэг дээд, шугаман бус, нэг доод, шугаман 
нөөцөөс бүрдэнэ. Энэ нь гидрографийн түргэн 
(өнгөн хэсгийн сувгууд) болон удаан (суурийн) 
хэсгүүдийн үндэс болно. Дэд сав газрын захад 
орших нуурын хувьд үер болоход түүний 
параметрүүд хэрхэн өөрчлөгдөх судалгааг 
хийсэн. Эндээс харахад гол нууруудын гадагшлах 
сувгуудад үндэслэж дэд загваруудад хуваах 
(Зурагт үзүүлээгүй) нь функцийн үр дүнгээс 
үүссэн урсацийн динамикийг тодорхойлоход 
чухал ач холбогдолтой байна. Дэд сав газруудын 
хоорондох холбоог Мускингумын аргаар56,эсвэл 
энгийн хугацааны шилжилтээр тодорхойлж 
болно. Дэд сав газар тус бүр нь тусдаа хариу 
урвал үзүүлэх функцтэй байна.

Íуур: Нууран дээрхи хур тунадас нь ижил 
өндөрт орших модгүй бүстэй ижил байх ба 
цас болон борооны хувьд мөсний нөхцлөөс үл 
хамааран нуурын усны хэмжээн дээр нэмэгдэнэ. 
Нуурын ууршилт нь потенциал ууршилттай 
тэнцүү байх боловч ямар нэгэн параметрийн 
улмаас өөрчлөгдөх ба зөвхөн мөс байхгүй үед л 
явагдана. Урсацын өөрчлөлт нь хуваарилалтын 
муруйны дагуу нуураар ус дамжин өнгөрөхөд 
явагдана. Хэрвээ тухайн нуурын хувьд тусгай 
хуваарилалтын муруй өгөгдөөгүй нөхцөлд 
загварчлал нь ерөнхий хуваарилалтын муруй гэж 
ойлгоно. 

Загварын шалгалт,тохируулга: Хэдийгээр 
автомат шалгалт нь загварын нэг хэсэг биш 
хэдий ч практикт маш чухал байр суурь эзэлдэг. 
Стандарт шалгуур 57 нь уламжлалт бүтээмжийн 
R2 хэмжилт58 болон харьцангуй эзэлхүүний 
алдаа, RD хоорондын харьцаа юм.
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Практик дээр зөвхөн R2 –ийн оптимизаци 
хийх нь эзэлхүүний алдааг үлдээнэ. Дээрхи 
шалгуураар өндөр R2 утга ба эзэлхүүний алдаагүй 
үр дүнг өгнө. Хамгийн сайн үр дүнг 0.1-тай 
ойролцоо w-ийн утганд авч болно. Харлиний59 
бий болгосон HBV загварын автомат калибрацийн 
арга нь үзүүлэлт бүрт ялгаатай шалгуур тавьдаг. 
Зөвхөн нэг шалгуурыг хялбарчилснаар хайлтын 
аргийг илүү хялбар, хурдан болгож болно. 
Үзүүлэлт бүрийн оптимизацийг нэг нэгээр нь 
хийх бөгөөд бусад үзүүлэлтийг тогтмол байлгана. 
Энэхүү нэг хэмжээст хайлт нь Брентийн парабол 
интерполяцид60 үндэслэсэн болно. 

HBV -96: Тухайн загварын дахин үнэлгээг 90-
ээд онд бүрэн хийсэн бөгөөд одоогийн загварын 
хувилбар болох HBV -9661 гарч ирсэн. Үүний гол 
зорилго нь загварын чадварыг сайжруулах болон 
загварын сул тархсан датануудын ашиглагдах 

чадварыг сайжруулахад оршиж байсан. Загварын 
дахин үнэлгээний үр дүнд цасны хуримтлал, 
хайлалт, гадрагын ууршилт, гүний усны ундрага 
зэрэг процессийн тодорхойлолт болон автомат 
калибрацид бага зэргийн өөрчлөлт орсон. 
Эдгээр нь нийлэхээрээ загварчлалын гүйцэтгэл 
мэдэгдэхүйц сайжирсан. Туршилтын долоон сав 
газрын бүтээмжийн хэмжүүр R2 нь 86%-аас 89% 
болж өссөний дээр энэхүү өсөлт нь калибрацийн 
болон хяналтын үед ажиглагдсан. Гэвч анхан 
шатны өгөгдөл нь дэлгэрэнгүй биш бол үр дүн 
нь цаг хугацаа, орон зайн хувьд илүү сайжирсан 
нягтшилтай байдаггүй. Орон зайн хувьд илүү 
нягтшилтай байх хувилбар нь цаашдын хээрийн 
судалгааны датаг нэгтгэхэд шаардлагатай 
болох юм. Загварын гүйцэтгэл сайжирсан нь 
анхан шатны өгөгдлийн боловсруулалт болон 
калибрацийн шинэ горимуудын үр дүнд бий 
болсон юм. 
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2007 онд гарсан мэдээллээс харахад нийт 180 
худаг байгаагаас 90 нь ашиглагдаж байгаа гэж 
үзжээ.

43 ЖАЙКА,Монгол Улсын Засгийн газар 
44  Туул Сонгинын Усны нөөцийн хувьцаат 

компаний 2007 онд бэлтгэсэн илтгэлээс
45  Хотын ус сувгийн ашиглалтын газраас 

Улаанбаатар хотын усан хангамжтай 
холбоотойгоор гаргасан мэдээлэл нь хүн амын 
талаарх бусад албан ёсны мэдээлэл болон 
нэг хүнд ноогдох усны хэрэглээний талаарх 
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бусад судалгаатай огт таарахгүй, байгуулагын 
үйлчилгээний хүрээгэр хязгаарласан байгаа 
юм. Худгаар дамжуулан ус авч буй хэрэглэгчид 
нь гэр хорооллын нийт оршин суугчдын 
ердөө тал хувь байгаа юм.Мөн хувийн 
байшинтай хэрэглэгчдийн нэг хүний өдөрт 
хэрэглэх усны хэмжээ нь бусад судалгаатай 
харьцуулахад өндөр байгаагаас гадна хувийн 
байшинтай хүмүүс орон сууцанд амьдардаг ус 
хэрэглэгчдийн нийт ус хэрэглээний гуравны 
хоёр хувийг хэрэглэдэг гэсэн судалгаа гарч 
байгаа юм.Харин бусад судалгааны дүнгээс 
харахад гэр хорооллын хэрэглэгчид өдөрт 
7.5 л ус нэг хүн хэрэглэж байгаа бол хувийн 
байшинд амьдардаг хэрэглэгчид нэг хүн өдөрт 
87 л ус хэрэглэж байгаа юм.Хотын ус сувгийн 
ашиглалтын газраас гаргасан судалгаанаас 
харахад орон сууцанд амьдардаг хэрэглэгчдийн 
нэг хүний хэрэглээ өдөрт 278 л байгаа юм.  
Хотын ус сувгийн ашиглалтын газраас хувийн 
байшингуудад түгээж буй ус нь дан ганц ахуйн 
зориулалтаар бус мөн жижиг хэмжээний бизнес, 
үйлчилгээний зориулалтаар ашиглагддаг ба 
энэ нь үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглагддаг 
усны тооцоонд орохгүй явж ирсэн байна. 
Иймд бизнесийн зориулалтаар ашигладаг усны 
хэмжээ өдөрт 635 л байдаг. Хөдөө аж ахуйд 
хэрэглэж буй ус,мөн цахилгаан станцуудад 
хэрэглэдэг усны тооцоог Хүнс,хөдөө аж 
ахуй,хөнгөн үйлдвэрийн яам болон Басандорж, 
Даваа нарын (2005) судалгаанаас авсан.

46  Дэлхийн Банк
47  ЖАЙКА, Монгол Улсын Засгийн газар ; 

Сарантуяа.З ба бусад
48  Басандорж, Даваа
49  ЖАЙКА, Монгол Улсын Засгийн газар; 

Сарантуяа.З ба бусад
50  Хотын ус сувгийн ашиглалтын газраас 

бэлтгэсэн диаграм
51 ЖАЙКА, Монгол Улсын Засгийн газар
52  Басандорж, Даваа
53  Дэлхийн Банк, Төв хувийн хэвшлийн дэд 

бүтцийн зөвлөх нэгж
54  Дэлхийн Банк,Төв хувийн хэвшлийн дэд 

бүтцийн зөвлөх нэгж

55  Шарав
56  Сарантуяа.З ба бусад
57 Сарантуяа.З ба бусад
58  Сарантуяа.З ба бусад, Басандорж, Даваа
59  Сарантуяа.З ба бусад
60 Сарантуяа.З ба бусад
61  Басандорж, Даваа
62 Басандорж, Даваа
63 Сарантуяа.З ба бусад
64  Сарантуяа.З ба бусад
65 Басандорж, Даваа; Даваа, Эрдэнэтуяа
66  Г.Даваа, Д.Оюунбаатар, M.Сугита. 2006. 

Монгол орны хүрээлэн буй орчны судлаачдад 
зориулсан гарын авлага. Монгол орны гадаргын 
ус.Хуудас 55-68. 

67 Басандорж, Даваа; Даваа, Эрдэнэтуяа
68  Л.Нацагдорж, П.Батима. Монгол орны уур 

амьсгалын өөрчлөлт 2003, Басандорж, Даваа
69  Басандорж, Даваа.
70  Сарантуяа.З ба бусад, Басандорж, Даваа. 

Улаанбаатар хотын усны хэрэгцээг хангаж 
буй алювийн хурдас нь сүүлийн 50 жилд 2-8.5 
м-ийн хооронд уналттай байсан. Уг судалгааны 
ажлын хүрээнд эдгээр 2 цэгүүдийн хооронд 
хэмжилт хийж ирэх 25 жилийн хугацаанд 
усны түвшний бууралт ямар байхыг урьдчилан 
тооцсон. Сав газрын дээд хэсгийн экосистем 
өөрчлөгдсөн нөхцөлд гүний усны түвшний 
тал хувьд нөлөөлнө. Үлдэх хэсэг бусад хүчин 
зүйлүүд нөлөөлөх ба Улаанбаатар хотын усны 
хэрэглээ ч мөн үүнд хамаарна. 

71  Өнөөгийн үнэ цэнэ нь ирээдүйд гарах нийт 
зардал, олох үр ашгийн нийлбэрийн өнөөдрийн 
утга юм.  Энэ нь ирээдүйн зардал, үр ашгийг 
тодорхой хямдралын хувь ашиглан (энэ 
судалгаанд 10%) өнөөгийн утгад шилжүүлэн 
нэмнэ. Хямдралийн хувийг тооцох гол зарчим 
нь аливаа зүйлийн одоогийн үнэ цэнэ нь 
ирээдүйд тодорхой хэмжээгээр алдагдана гэж 
үзэх юм. 

72 Дэлхийн Банк. 1997. Ажилчдын үнэлгээний 
тайлан: Улаанбаатар хотын үйлчилгээг 
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сайжруулах төсөл.Тайлангийн дугаар. 163 79-
MOG, Вашингтон ДС.

73  Басандорж, Даваа
74 Сарантуяа.З ба бусад
75 Басандорж, Даваа
76  Ж.Даваасүрэн, Д.Басандорж. Монгол улсын 

усны дэд бүтцийн хөгжил ба түүнд учирч буй 
саад бэрхшээл.2008. НҮБ-ын Ази, Номхон 
далайн бүсийн эдийн засаг,нийгмийн комиссын 
Ази, Номхон далайн орны нийгэм-эдийн 
засгийн хөгжилд экологийн ач холбогдол бүхий 
усны дэд бүтцийн үзүүлэх нөлөө сэдэвт бүсийн 
анхдугаар бага хурал дээр тавьсан илтгэлээс. 
Сөүл хот. 

77  Туул Сонгинын Усны нөөцийн хувьцаат 
компани, танилцуулга 2005

78  Акасиагийн Институт, Газрын доорхи  усны 
нөөцийн үнэлгээний олон улсын төв.2008. 
Дэлхий дэх Газрын доорхи  усны зохиомол 
арвижуулал

79  Басандорж, Даваа
80 Г.Линдстром, А.Родхе,1986. Хүчилтөрөгч-18 

аргыг ашиглан сав газар дахь усны солилцоо 
ба шилжилтийн цагийг загварчлах. Умардын 
гидрологи. 17: 325-334.

81  Б.Бергстром, Б.Карлсон, 1994. Балтийн тэнгис 
рүү цутгах голын урсац: 1950-1990. Aмбио 
23:280-287, П.Грэхем. 1999. Балтийн сав газарт 
ирэх урсацын загварчлал. Aмбио 28:328-334.

82  С.Бергстром, Ж.Харлин,Г.Линдстром. 1992. 
Шведийн үерийн ус зайлуулагчийн загвар. I: 
Шинэ гарын авлага. Ус судлалын  шинжлэх 
ухааны сэтгүүл 37(5): 505-519.

83  Т.Ютман. 1992. Урсацын бүтээмжийн газрын 
зураг,Швед. Умардын ус судлаачдын  уулзалт, 
Алта,М.Брендт,Т.Ютман,Х.Александерсон. 
1994. Sveriges Vattenbalans. Еrsmedelvдrden 
1961-1990 av nederbцrd, avdunstning och avr-
innning. SMHI Hydrologi, nr 49, Norrkцping. 
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