Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл нь Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн
Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн Цөлжилтийг
сааруулах төсөл болон эрдэмтэн судлаачдын мэргэжлийн болон техникийн дэмжлэг,
орон нутгийн удирдлага, ус хэрэглэгч, ашиглагч байгууллага, иргэдийн оролцоотойгоор
тус сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулсан болно.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллага,
Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл, ус хэрэглэгч, ашиглагч аж ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэд, оролцогч, сонирхогч бүх талууд хамтран хэрэгжүүлнэ.
© Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл,
ДБХС (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар

ӨМНӨХ ҮГ

Ус нь аливаа хөгжил, цэцэглэлт, амьдралын цөм юм. Гэвч сүүлийн жилүүдэд уур
амьсгалын өөрчлөлт, хүний зохисгүй үйл ажиллагааны нөлөөгөөр усны нөөцийн
хомсдол, бохирдол, гамшиг улам эрчимжих хандлагатай болсон. Тиймээс хүн төрөлхтөн
усны нөөцийг арвижуулах, хамгаалах, зүй зохистой ашиглахад чиглэсэн урт хугацааны
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх болсоны нэг нь усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөө юм. Үүний нэгэн адил Монгол Улсын Засгийн газар усны асуудалд тэргүүлэх
ач холбогдол өгч, усны менежментийг сав газарт зохион байгуулахаар ус хэрэглэгч,
ашиглагч талууд, төрийн, төрийн бус, мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөл бүхий сав
газрын зөвлөл байгуулж ажиллахыг “Усны тухай” хуульд тусгаж өгсөний дагуу Ховд, Буянт
голын сав газрын зөвлөл 2009 байгуулагдан үйл ажиллагаа эхлүүлсэн билээ.
Баруун бүс нутгийн гадаргын усны тэжээлийн 70 гаруй хувийг бүрдүүлдэг мөстөл,
мөсөн голын хайлалт ихсэж, хуурайшилт эрчимжиж буй энэ үед Ховд, Буянт голын
сав газрын зөвлөл төрийн болон төрийн бус, мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтдийн
дэмжлэгтэйгээр усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг сав газрын түвшинд
боловсруулж, нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлон, хариуцан ажиллах
болсон нь тун ач холбогдолтой юм.
Энэхүү усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд Ховд, БаянӨлгий, Увс аймгийн орон нутгийн удирдлага, мэргэжилтэн, иргэд, аж ахуйн нэгж буюу
бүх ус хэрэглэгч, ашиглагч, шийдвэр гаргагч Та бүхнийг идэвхитэй оролцон хамтран
ажиллаж, Баруун бүсийн хөгжил, цэцэглэлтэнд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахыг уриалж
байна.
Баруун бүсийн Зөвлөлийн дарга
Доктор, профессор Г.Нямдаваа
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Төв Азийн гадагш урсацгүй ай савд хамаарах Хар нуур-Ховд голын сав газар манай
орны баруун нутагт орших мөнх цас, мөсөн оргил бүхий өндөр уулс, гүн өргөн хавцал
хөндий, ой, ойт хээр, тал хээр, говь цөлийн бүс, олон арван гол горхи, нуур, ус намгархаг
газруудаас цогцлон бүрдсэн Монголд төдийгүй дэлхийд ховор өвөрмөц нутаг юм.
Тус сав газарт монгол орны мөсөн голуудын 96% оршдог төдийгүй хуурайвтар цөл,
говийн нөлөөнд ихээхэн автагдсан өндөр уулын өвөрмөц уур амьсгал бүхий эмзэг
экосистемүүд, Хотон, Хурган, Даян зэрэг мөстлөгийн гаралтай цэнгэг, хүйтэн устай
том, жижиг нуурууд, “Олон улсын ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор
амьдардаг орчныг хамгаалах тухай” конвенцийн хавсралтад бүртгэгдсэн Хар-Ус, Хар,
Дөргөн нуурууд, түүний эрэг, зэгс бүхий ус намгархаг газар зэрэг сав газрын хэмжээнд
хамгаалах шаардлагатай олон экосистемүүд бий.
Өвөрмөц экосистемүүд цогцолсон энэхүү сав газарт унаган (эндемик) амьтан,
ургамлын зүйлүүд ихтэй. Мөн улаан ном, үндэсний болон олон улсын ховор ургамал,
амьтдын жагсаалтад орсон олон амьтан ургамал байгаа нь энэ нутгийн экосистемийг
хамгаалах, нөөцийг зохистой ашиглах шаардлагыг улам өндөржүүлж байна. Тухайлбал,
ховордсон аргаль угалз, янгир зэрэг хөхтөн, мөн мөлхөгчдийн 3 салбар унаган зүйл (энд
бүртгэгдсэн нийт зүйлийн 50%), цохны 12 унаган зүйл, 4 салбар унаган зүйл, загасны 3
унаган зүйл байна.
Хар нуур-Ховд голын сав газар нь усзүйн сүлжээ, балансын хувьд Ховд гол (47612.66
ам км), Буянт гол (8384.54 ам км), Хар Ус-Дөргөн нуурын өмнөд сав (27490.25 ам км)
гэсэн гурван үндсэн дэд сав газруудад хуваагддаг.
Сүүлийн 69 жилд Баруун бүс нутгийн агаарын жилийн дундаж температур 2.40C -аар
нэмэгдэж, өвлийн хүйтэн зөөлөрч хур тунадас ахиу орох, харин зуны халуун эрчимжих,
хур тунадас буурах нь нэгэнтээ эхэлсэн хуурайшилтыг улам бүр эрчимжүүлж, мөсөн гол,
мөстөл, цэвдэг хайлах, хуурайшилт, цөлжилт ихсэх, хур тунадасны горим өөрчлөгдөх,
ургамлын ургалтад дарамт үзүүлэх зэргээр байгальд төдийгүй нийгэм-эдийн засгийн
салбаруудад сөрөг үр дагаварыг дагуулах болсон. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хэт их
эмзэг экосистемийн хувьд тус сав газарт усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг дэлхийн
дулааралд дасан зохицох стратегийн нэг арга хэрэгсэл хэлбэрээр зохион байгуулах
шаардлага тулгараад байна.
Хар нуур-Ховд голын сав газар нь засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хувьд БаянӨлгий, Ховд, Увс аймгийн нийт 29 сумын нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийг хамрах
бөгөөд энэ нутагт амьдрах иргэдийн унд ахуй, газар тариалан, мал аж ахуй, эрчим хүч,
бэлчээр, хотын ногоон байгууламжийн усны эх үүсвэр болдог. Гэвч орон нутагт төрийн
усны бодлогыг хэрэгжүүлэх бүтэц, зохион байгуулалт сул, мэргэжлийн боловсон хүчин
дутмагийн зэрэгцээ голын голдирол өөрчилж, тухайн голын экологийн урсацыг үлдээлгүй
газар тариалан, хадланд усыг замбраагүй хэрэглэх, голын эрүүл ахуйн бүсэд хатуу хог
хаягдал хаях, цэвэрлэх байгууламжийн техник, технологи хуучирсанаар стандартын
шаардлага хангаагүй ус, лагийг голд нийлүүлдэг зэрэг хүний зохисгүй үйл ажиллагаагаар
усны хомсдол, бохирдол үүсч байна.
Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежмент нь экосистемийн тэнцвэрт байдлыг
алдагдуулалгүйгээр нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор усны
нөөцийг харицан уялдаатайгаар зүй зохистой ашиглах, хамгаалахад чиглэсэн үйл
ажиллагаа юм.
Усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх замаар экосистемийн
тэнцвэрт байдлыг хадгалах, “Усны тухай” хууль, “Ус” үндэсний хөтөлбөр зэрэг төрөөс
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усны талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилтийг сав газрын түвшинд орон нутагт
хангахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр Ховд, Буянт голын сав
газрын зөвлөл 2009 оны 03 дугаар сарын 17-нд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
59 тоот тушаалаар байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.
Зөвлөл үйл ажиллагааныхаа хүрээнд Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах зорилгоор ДБХС (WWF)-гийн Монгол
дахь Хөтөлбөрийн газрын дэмжлэгтэйгээр сав газрын хэмжээнд суурь судалгаа
явуулж, голын эх, дунд, адагт оршиж буй ус хэрэглэгч, ашиглагчдын дунд уулзалт
хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулсаны дүнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж
ахуйн нэгж, эрдэмтэн судлаач, иргэдийн оролцоотойгоор бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр,
“Ус” үндэсний хөтөлбөр зэрэг бусад холбогдох үндэсний болоод бүс нутгийн хөтөлбөр,
төлөвлөгөөтэй уялдсан менежментийн төлөвлөгөөг хамтран боловсруулав.
Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө
нь эрхэм зорилгод хүрэх 4 стратегийн зорилтыг тодорхойлж, түүнтэй уялдсан 12 үйл
ажиллагааны зорилт, 140 үйл ажиллагаа бүхий нийт 39154.2 сая төгрөгний төсөвтэй
төлөвлөгөө болсон. Уг менежментийн төлөвлөгөө нь урт болон богино хугацааны 2
төлөвлөгөөнөөс бүрдэх бөгөөд 2 үе шат (I үе шат: 2011-2015 он, II үе шат: 2016-2021
он) дамжин хэрэгжинэ. Богино хугацааны төлөвлөгөө нь 2011-2015 онд голын эхэн, дунд,
адагт хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэгч талуудын хамт тусгасан.
Мөн нийт шаардагдах төсвийг улсын, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр болон бусад
боломжит эх үүсвэрүүдэд хувиарлан тооцсон нь эдгээр байгууллагуудтай харьцах, тэдний
дэмжлэг туслалцааг авахад энэхүү менежментийн төлөвлөгөө гол баримт бичиг болох
юм.
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СГЗ

Сав газрын зөвлөл

ЦХМ Товчоо
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БҮЛЭГ I

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

тус тус багтана. Энэ сав газарт хотгор,
гүдгэрийн хувьд өндөр уулын үндсэн хэв
шинж зонхилно. Бөхмөрөн гол, Ачит нуур,
Ховд голын дунд хэсэг орчмын газар
нутгаар говийн, харин Хар-Ус, Хар, Дөргөн
нуур орчимд цав толгодын хэв шинжтэй
байна.

1.1 Хар нуур-Ховд голын сав газрын
ерөнхий тодорхойлолт
Хар нуур-Ховд голын сав газар баруун
талаараа Монгол Алтайн нуруу, хойт
талаараа Сийлхэм, Чихачевийн нуруу, Их
Түргэн уул, ОХУ-ын нутаг дахь Мөнгөн
тайга уул, зүүн талаараа Хархираа,
Түргэний уулс, Бураат, Алтан Хөхий уулс,
улмаар Их нууруудын хотгорын ёроол, өмнө
талаараа Сутай хайрхан, Дарвийн нуруу,
Хүйсийн говиор хүрээлэгдэн 86120.8 ам км
нутаг дэвсгэрийг хамран оршино. Энэ сав
газрыг усзүйн сүлжээгээр Ховд, Буянт гол,
Хар Ус-Дөргөн нуурын өмнөд сав гэж усны
балансын гурван нэгжид хуваав. Ховд гол
50149.2 ам км, Буянт гол 8393.5 ам км, Хар
Ус-Дөргөн нуурын өмнөд сав 27578.2 ам
км тус тус талбайг хамран оршино. Усны
нөөцийн нэгдсэн менежментийн нэгжийн
хувьд энэ сав газрыг “Хар нуур-Ховд гол”ын сав газар хэмээн нэрлэнэ.

Хар нуур-Ховд голын сав газар нь ургамалгазарзүйн мужлалаар Монгол Алтайн уулт
хээр, Их нууруудын хотгорын цөлөрхөг
хээрийн бүсэд хамаарагдах ба Монгол
Алтайн нурууны өндөр уулс тагийн
бүслүүрт, түүнээс доош орших нутаг ойт
хээрийн бүсэд, Хар, Дөргөн нуур орчим
цөлөрхөг хээрийн бүсэд тус тус хамаарна.
Амьтны аймгийн газарзүйн мужлалаар
энэхүү сав газрын дийлэнх хэсэг нь
монголын хээрийн ба ойт хээрийн дэд
мужийн баруун хойт монголын тойрогт,
үлдэх хэсэг нь говийн дэд мужийн хойт
говийн тойрогт хамрагдана.

Хар нуур-Ховд голын сав газар нь физик
газарзүйн мужлалаар Алтайн уулархаг их
мужийн, Монгол Алтайн салбар уулсын
мужийн, Алтайн баруун хэсгийн тойрог,
Говийн их мужийн, Алтайн ар говийн
мужийн, Их нууруудын хотгорын тойрогт

Энэ сав газар нь Төв Азийн гадагш
урсацгүй ай савд багтах ба газар доорх
усны нөөц бүрдэх нөхцөлөөр ихэнх нь түр
зуурын элбэг тэжээлтэй мужийн Монгол

Зураг 1.1.1 Хар нуур-Ховд голын сав газар ба усны балансын нэгжийн талбай, ам км
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(1983-1984) зэрэг улсын хэмжээнд болон
дээрхи сав газрын хэмжээнд хийгдсэн олон
тооны судалгааны материал, төлөвлөлт,
удирдлагын баримт бичиг, мэдээлэл,
туршлагыг нэгтгэж, энэ чиглэлээр хийгдсэн
гадаад орны мэдээлэл, ололт туршлагад
тулгуурлан усны салбарын эрдэмтэд
мэргэжилтнүүд, гадаадын зөвлөхүүдтэй
хамтран боловсруулсан.

Алтайн дэд мужид, Хар, Дөргөн нуур орчим
улирлын хомс тэжээлтэй, нууруудын дэд
мужид тус тус хамрагдана.
Баян-Өлгий аймгийн Алтай, Алтанцөгц,
Баяннуур, Бугат, Буянт, Дэлүүн, Ногооннуур,
Сагсай, Толбо, Цэнгэл, Улаанхус, Өлгий
зэрэг 12 сумын нутаг дэвсгэрийн 39409.4
ам км талбай буюу энэ сав газрын нийт
талбайн 47.2 хувийг эдгээр сумдын нутаг
дэвсгэр эзэлнэ.

Монгол улсад сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн
менежментийн
төлөвлөгөөг
боловсруулах ямар нэг батлагдсан ерөнхий
аргачлал, журам байхгүй тул Хар нуурХовд голын сав газрын менежментийн
төлөвлөгөөний агуулга, бүтэц, хамрах
хүрээг тодорхойлоход нилээд бэрхшээлтэй
байсан.
Иймээс
Дэлхийн
байгаль
хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь
хөтөлбөрийн газрын дэмжлэгтэйгээр 2009
оны 5 дугаар сард Нидерланд улсын DHV
компанийн зөвлөх, усны салбарын төрийн
болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэд,
мэргэжилтнүүдтэй хамтран “Монгол орны
голын сав газрын нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөөний ерөнхий бүтэц, агуулга”-ыг
тодорхойлж, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг Усны газартай зөвшилцөн тогтсон
юм. Энэхүү ерөнхий бүтэц, агуулгын
хүрээнд 2009 онд 12 чиглэлээр суурь
судалгааны ажлыг дараах 3 үндсэн багийн
бүрэлдэхүүнтэй сав газрын хэмжээнд
явуулсан (Зураг 1.2.1). Үүнд:
1. Ус, экологийн судалгааны баг
2. Нийгэм-эдийн засгийн судалгааны баг
3. Хууль эрхзүй, бүтэц, зохион байгуулалт,
чадавхийн судалгааны баг орно.

Ховд аймгийн Буянт, Чандмань, Дарви,
Дөргөн, Дуут, Эрдэнэбүрэн, Жаргалант,
Ховд, Манхан, Мөнххайрхан, Зэрэг, Мөст,
Мянгад зэрэг 13 сумын нутаг дэвсгэр
31536.6 ам км талбай буюу энэ сав газрын
нийт талбайн 37.7 хувийг эзэлнэ.
Увс аймгийн Бөхмөрөн, Ховд, Өлгий,
Өмнөговь зэрэг 4 сумын нутаг дэвсгэрийн
6991.6 ам км талбай буюу энэ сав газрын
нийт талбайн 8.4 хувийг эдгээр сумдын
нутаг дэвсгэр эзэлнэ. Харин Говь-Алтай
аймгийн Хөхморьт сумын 1247.9 ам км (1.5
хувь) ба Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын
2342.1 ам км (2.8 хувь) тус тус талбай энэ
савд хамрагдана (Зураг 1.1.1).

1.2 Сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулсан арга зүй, хандлага
Усны сав газрын нөхцөл байдалд дүн
шинжилгээ хийх, үүний дотор өнөөгийн
тулгамдсан асуудлууд, ус ба газар
ашиглалт, давуу ба сул талууд, бүтэц
зохион байгуулалт ба хууль эрхзүй,
зорилго,
зорилтын
томьёолол,
ач
холбогдлын эрэмбэ зэргийг тогтооно.
Улмаар стратегийн хувилбарыг тогтоож,
усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулна.

Дээрх судалгааны багуудын ажлыг зөвлөх
баг (А.Бакей, Г.Даваа, Д.Доржсүрэн)
аргазүйн удирдлагаар ханган ажиллаж,
эцсийн үр дүнгүүдийг эмхтгэн сав газрын
усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулахад мэргэжлийн
дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж ажиллав.

Хар
нуур-Ховд
голын
сав
газрын
усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулахад Монгол орны
усны нөөц, түүнийг ашиглах, хамгаалах
асуудлаар 1975 онд Усны аж ахуйн яамнаас
(хуучин нэрээр) эрхлэн гаргасан “БНМАУын усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах ба
хамгаалах ерөнхий схем”, “Их нууруудын
хотгорын бүс нутгийн усны нөөцийг
нэгдмэлээр ашиглах ба хамгаалах схем”

Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл
2009 оны 9 дүгээр сард голын сав дагуу
танилцах аялал хийж, менежментийн
төлөвлөгөөнд
тусгах
асуудлуудыг
тодорхойлон, шийдвэрлэх арга хэмжээний
талаар хэлэлцэж, мөн оны 12 дугаар сард
зөвлөлийн ээлжит хурлаар сав газрын
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Зураг 1.2.1 Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн суурь
судалгааны багийн бүтэц, зохион байгуулалт

Êăñûîïó çæïéæñĂ
ûæòéææñæû ÷æó
(WWF)-éîïó Òôóéôñ
êæûĂ ûĊøĊñçĊöîïó
éæíæö

ÍĊèñĊû çæé

Ù÷, ăðôñôéî

Óîïéăò-ăêîïó íæ÷æé

• Ùùö æòĂ÷éæñ, üæé ùùö
• Éëôñôéî, úîíîð éæíæöíĈï,
ûĊö÷
• Ù÷óā øôòôôûôó êăê çĈøăü
• Ù÷óā óĊĊü, øôô ûăòìăă
• Ù÷óā ýæóæö
• ãðôñôéî, ù÷-ăðôñôéî
• Ù÷óā æþîéñæñø/ ûăöăéüăă
• Ù÷óā óăéê÷ăó çæñæó÷

• Óîïéăò ăêîïó íæ÷éîïó
ûĊéìîñ – ûĊêĊĊ æì
æûùï
• Óîïéăò ăêîïó íæ÷éîïó
ûĊéìîñ – ùùñ ùùöûæï
• Óîïéăò ăêîïó íæ÷éîïó
ûĊéìîñ –áù÷æê

Ýöû íĈïí îð÷èí, á¿òýö,
çîõèîí áàéãóóëàëò
• ×æè éæíæöøæï ûôñçôôøôï
ûùùñĂ ăöû íĈï, çĈøăü,
íôûîôó
çæïéùùñæñø,
ýæêæèûî



менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах
ажлын хэсгийг албан ёсоор байгуулсан.
Менежментийн
төлөвлөгөөнд
тусгах
үндсэн асуудал, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг
тодорхойлох зорилгоор аймаг сумдын
малчин, хадлан, тариалан эрхлэгч иргэд,
төрийн болон төрийн бус байгууллага
гэх мэт ус хэрэглэгч, ашиглагч оролцогч
талуудын дунд хэлэлцүүлгийг голын эх,
дунд, адагт 2010 оны 2 дугаар сард зохион
байгуулсан.

Хар
нуур-Ховд
голын
сав
газрын
усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөөний төслийг 2010 оны 5 дугаар
сард Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгийн
удирдлага, мэргэжлийн байгууллагуудад
хүргэн санал авч, хэлэлцүүлэг зохион
байгуулж, эцсийн хувилбарыг 6 дугаар
сарын 4-нд сав газрын зөвлөлийн ээлжит
3 дугаар хурлаар зөвшилцөн, Баян-Өлгий,
Ховд, Увс аймгийн ИТХ-д хүргүүлсэн.
2010 оны 6 дугаар сард дээрх 3 аймгийн
ИТХ-ын
Тэргүүлэгчдийн
хуралдаанаар
менежментийн төлөвлөгөөг хэлэлцэн, орон
нутагт хэрэгжүүлэхээр дэмжсэн.
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хамгийн эрэмбэлэгдэж, цэгцэрсэн нэгж,
систем бөгөөд энэ нь байгалийн баялгийн
ашиглалт, хамгаалалтыг системчлэх үндэс
болно. Энэ нь системийн дүн шинжилгээг
байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн
салбарт хэрэглэх хамгийн тохиромжтой
нэгж систем юм.

2.1 Сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн
менежментийн
тухай
ерөнхий ойлголт
Байгаль бол цогц систем юм. Харин
нийгэм, эдийн засгийн системийн хүрээнд
ус хэрэглэгч бүр тус тусдаа байдаг.
Тиймээс нийгэм, эдийн засаг, байгаль
орчны харилцан шүтэлцээг танин мэдсэний
үндсэн дээр гол, усны сав газрын
хэмжээнд үйл ажиллагааг нэгдмэлээр
зохицуулж, байгалийн нөөцийг зохистой
ашиглах, хамгаалах, нийгэм, эдийн засгийн
тогтвортой
хөгжлийг
хангахад
Усны
нөөцийн нэгдсэн менежментийг чиглүүлэн
хэрэгжүүлэх шаардлага тавигдаж байна.

Усны сав газарт явуулсан болон явуулж
буй бүхий л үйл ажиллагааны ул мөр усны
горим, нөөц, физик, химийн шинж чанарын
өөрчлөлтөөр илэрнэ. Нуур, гол, горхи,
булаг, сайрын саваас ангид орших газар
нутаг гэж байдаггүй хийгээд сав газрын
хэмжээ нь усны талаар баримтлах бодлого,
төлөвлөлтийн цар хүрээг тодорхойлно.

Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежмент бол усны нөөцийг нийгэм,
эдийн
засагт
зохистой
ашиглах,
байгаль орчин, усны нөөцийг хамгаалж,
тогтвортой хөгжлийг хангах улмаар
ирээдүй, хойч үедээ усны тогтвортой
хэрэглээг баталгаажуулах цогц үйл
ажиллагаа мөн.

Усны нөөц, чанар, найрлага нь тухайн бүс
нутгийн уур амьсгал, геологийн тогтоц,
физик газарзүйн нөхцөлөөс хамаарах
хэдий ч хүн төрөлхтөн томоохон усан
барилга байгууламж барьж усыг ашиглах,
хот суурин, үйлдвэрийн хаягдал усаа голд
эргэн нийлүүлэх зэргээр түүний нөөц,
чанарт сөргөөр нөлөөлсөөр байдаг (Зураг
2.1.1).

Сав газар нь тод ялгарах тогтвортой хил
хязгаартай буюу ус хагалбартай байдаг. Гол
мөрний сүлжээ нь байгаль, дэлхий дээрх

Усны сав газар дахь нийгэм ба эдийн



Зураг 2.1.1 Усны нөөц ба тогтвортой ашиглалт

ćĈñ

Ùùö æòĂ÷éæñ, üæé ùùöāó óĊûüĊñ
(øëòõëöæøùö, ûùö øùóæêæ÷, ĈĈñ)

Éëôñôéî, úîíîð éæíæöíĈïó
øôéøôü, ûĊö÷
Ù÷óā øôòôôûôó çæöîñéæ
çæïéùùñæòì (ù÷æó üæûîñéææó
÷øæóü, êæñæó, üăèăöñăû
çæïéùùñæòì, ÷ùèæé þùùêùù éăû
òăø)
Ù÷óā øôéøèôöøôï òëóëìòëóø
(éæêæöéāó çôñôó éæíæö êôôöû
ù÷óā óĊĊü)
Ù÷óā óĊĊü (ûąíéææöñæéêòæñ)
Éôñāó ÷æè éæíöāó ù÷óā
óĊĊüîïó óăéê÷ăó òëóëìòëóø
ÇæïéæñĂ ôöýîó,
ăðô÷î÷øëòîïó øôéøèôöøôï
çæïêæñ

Ù÷óā æþîéñæñø, ûăöăéüăă

Óîïéăò, ăêîïó íæ÷éîïó
øôéøèôöøôï çæïêæñ
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засаг хоорондын харьцаа нь хүн амын
амьжиргааны үйл явцыг; нийгэм ба
байгаль хоорондын харьцаа нь хүний
амьдрах орчин, түүнд явагдах үйл явцыг;
байгаль орчин ба эдийн засаг хоорондын
харьцаа нь байгалийн нөөцийн зохистой
ашиглалтын
үйл
явцыг
тодорхойлно.
Эдгээр
систем
хоорондын
харьцаа,
үйл
явц,
хүн
амын
амьжиргааны
дээшлэлт,
эдийн
засгийн
хөгжлийн
төвшин,
байгаль
орчны
хамгаалал
зэрэг шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэгдэнэ.
Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн бодлого
нь байгаль орчны талаарх бодлоготой
уялдан гарах бөгөөд эдгээрийг хооронд
нь уялдуулан зохицуулах үйл ажиллагаа
усны
сав
газраар
нэгтгэгдэн
усны
нөөцийн нэгдсэн менежментийн бодлого,
төлөвлөгөөгөөр дамжин хэрэгжинэ.

Эх сурвалж: Дэлхийн усны түншлэлийн гарын авлага, 2009
(Global water partherhip)

Зураг 2.1.3 Усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөөний үйл ажиллагаа

Энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан
ажлын төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх
ба төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ,
мониторинг хийж, стратегийн зорилго,
бодлогод өөрчлөлт оруулна (Зураг 2.1.3).

Улс орон, бүс нутаг, усны сав газрын
хөгжлийн бодлого, эрхзүйн орчин тодорхой
байх, түүнийг хэрэгжүүлэх удирдлага,
зохион байгуулалтын чадавхитай байх,
нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны
системийн
төлөв
байдал,
өөрчлөлт,
хэтийн төлөвийг тогтоох буюу системийн
дүн шинжилгээг хийх чадавхитай байх
зэрэг шаардлагад тулгуурлан тогтвортой
хөгжлийг хангана (Зураг 2.1.2).

2.2 Сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн
менежментийн
бүтэц,
зохион байгуулалт
Монгол Улсын Их Хурлаас 2004 оны 4
дүгээр сарын 22-ны өдөр “Усны тухай”
хуулийг шинэчлэн баталж мөрдүүлсэн
бөгөөд уг хуульд “Сав газрын зөвлөл”
гэсэн шинэ зүйл, заалтыг нэмж тусган сав
газрын зөвлөлийг байгуулах асуудал болон
зөвлөлийн эрх, үүргийг тогтоож өгсөн. Уг
хуульд “сав газрын зөвлөлийн дүрмийг
байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн
газрын гишүүн батална” гэж заасны дагуу
Байгаль орчны сайдын 2006 оны 6 дугаар
сарын 9-ний өдрийн 187 тоот тушаалаар
“Гол, мөрний сав газрын зөвлөлийн
дүрэм”–ийг батлан мөрдүүлсэн байна. Энэ
дүрмийн зорилго нь Монгол Улсын “Усны
тухай” хуулийн 2 дугаар бүлгийн 19 дүгээр
зүйлд заасны дагуу гол, мөрний сав газрын
зөвлөл байгуулах замаар тухайн сав газрын
хүрээнд усны нөөцийг зохистой ашиглах,
хамгаалахад нутгийн иргэдийн оролцоог
хангаж, түүний үйл ажиллагааны эрх зүйн
харилцааг зохицуулахад оршино.

Зураг 2.1.2 Сав газарт тогтвортой хөгжлийг
хангах усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
бүдүүвч

Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
үйл ажиллагаа нь түүнийг хэрэгжүүлэхтэй
холбоотой Засгийн газрын шийдвэр,
төлөвлөгөө
боловсруулах,
хөрөнгийн
баталгааг хангах асуудлаар эхэлнэ.

Монгол Улсын
хэмжээнд усны
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хангах үйл ажиллагааг өөрийн танхимд
ажиллах байгаль орчны асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага (одоо
БОАЖЯ)-р дамжуулан энэ салбарыг удирдах
үүргийг гүйцэтгэж байна. Ингэж усны
салбарыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллагад
харьяалуулснаар усны нөөцийг хамгаалах,
нөхөн сэргээх асуудлыг төрийн бодлогын
тэргүүлэх чиглэл болгосныг илтгэдэг.
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байгууллага, аймаг, нийслэлийн байгаль
орчны албадыг мэргэжлийн удирдлагаар
хангах, үйлдвэрлэлийн хаягдал усыг дахин
ашиглах техникийн нөхцөл боловсруулж,
мөрдүүлэх зэрэг үүрэгтэй болно.
Усны газар нь дээрх үүргийг “Усны тухай”
болон холбогдох бусад хуулийн хүрээнд
“Ус” үндэсний хөтөлбөр, Монгол Улсын
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал,
Мянганы хөгжлийн зорилтот суурилсан
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Төрөөс
экологийн талаар баримтлах бодлого зэрэг
баримт бичигт заасан бодлого, зорилтыг
хангаж ажиллах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг
зохион байгуулах үндсэн үүрэгтэй.

Усны газар. Байгаль орчны асуудал
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний чиг
үүргийн хүрээнд усны асуудал эрхэлсэн
Засгийн газрын эрх бүхий байгууллага
ажиллахаар хуульчилж, УИХ-ын 2005 оны
11 тоот тогтоолоор Усны хэрэг эрхлэх
газар (2008 оноос Усны газар болсон)-ыг
байгуулсан байна. Усны асуудал эрхэлсэн
Засгийн газрын эрх бүхий байгууллага
буюу Усны газар нь усны нөөцийг хэмнэх,
эргүүлж ашиглах даалгавар, хяналтын
тоог ус ашиглагч болон гол, мөрний сав
газраар тогтоон баталж мөрдүүлэх, голын
голдрилыг түр буюу хэсэгчлэн өөрчлөх,
усны урсацын тохируулга хийх, усны
сан бүхий газрын ашиглалтын төсөлд
мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, усны нөөцийн
өөрчлөлтөнд хяналт, шинжилгээ хийх,
усны мэдээллийн сан ба улсын усны
кадастрыг хөтлөх, усны төлөв байдалтай
холбогдолтой мэдээллээр иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллагыг хангах, усны хайгуул
судалгааны ажлын явцад хяналт тавьж,
тайлан гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, усны
сав газрын хэмжээнд усны экологийн
үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах,
бэлчээр, хадлан, тариаланг усжуулах
инженерийн хийцтэй услалтын систем
барих ажлын хайгуул, судалгаа, зураг
төсөлд мэргэжлийн дүгнэлт хийх, усны
нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах,
түүний орчныг нөхөн сэргээх менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулах, усны эрэл,
хайгуул, зураг төсөл, эрдэм шинжилгээ,
судалгааны
төлөвлөгөө
боловсруулах,
усны экологи эдийн засгийн үнэлгээг
боловсруулах, химийн бодис хэрэглэдэг
үйлдвэр, үйлчилгээний газрын хаягдал усыг
цэвэршүүлэх техникийн нөхцөл, стандартыг
дэвшилт технологи, шинжлэх ухааны
ололтод тулгуурлан боловсруулж батлуулах,
усны сав газрын зөвлөл, усны мэргэжлийн

Дээрх хуулиар хүлээсэн үүргээс Усны сав
газрын зөвлөл, мэргэжлийн байгууллага,
аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албадыг
мэргэжлийн удирдлагаар хангах үүрэг
Усны газарт ногдсон нь Ховд, Буянт голын
сав газрын зөвлөлийн үйл ажиллагаанд
мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах
үүрэгтэйг тодруулан заасан хэрэг юм.
Сав газрын зөвлөлийн бүтэц, үйл
ажиллагаа. “Усны тухай” хуулийн 19
дүгээр зүйлийн 19.2-т байгаль орчны
асуудал
эрхэлсэн
Засгийн
газрын
гишүүн нь сав газрын зөвлөлийн дарга,
бүрэлдэхүүнийг томилж чөлөөлөхдөө “хоёр
буюу түүнээс дээш аймаг дамжин урсдаг
гол, мөрний сав газрын зөвлөлийг тухайн
аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн саналыг үндэслэнэ” гэж
заасны дагуу Ховд, Буянт голуудын сав
газарт нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсэг
нь багтдаг аймгуудын ИТХ “Сав газрын
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нэр дэвшүүлэх
тухай” тогтоолуудыг ирүүлсэн бөгөөд түүнд
үндэслэн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
сайд 2009 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр
Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл
байгуулах тухай 59 тоот тушаалаар Ховд
болон Буянт голын сав газрын зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнийг баталсан.
Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөлүүд
(СГЗ) нь нэг дарга, хоёр нарийн бичгийн
даргатай бөгөөд Ховд голын СГЗ нь БаянӨлгий, Ховд, Увс аймаг (голын эх, дунд,
адаг)-ийг төлөөлсөн 15 гишүүн, Буянт
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Õàð íóóð-Õîâä éôñāó
ñàâ ãàçàð

Ûôèê ãîëûí ñàâ ãàçðûí çºâëºë

Çºâëºëèéí áàéíãûí
àæëûí àëáà

Çºâëºëèéí
äàðãà

Çºâëºëèéí
íàðèéí
áè÷ãèéí
äàðãà
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ãèø¿¿ä

15 ãèø¿¿í

Áóÿíò ãîëûí ñàâ ãàçðûí çºâëºë

Çºâëºëèéí áàéíãûí
àæëûí àëáà

Çºâëºëèéí
äàðãà

Çºâëºëèéí
íàðèéí
áè÷ãèéí
äàðãà

Õàð Óñ-Äºðãºí íóóðûí
ºìíºä ñàâ ãàçðûí çºâëºë
(áàéãóóëàãäààã¿é)

Çºâëºëèéí
ãèø¿¿ä

13 ãèø¿¿í


Зураг 2.2.1 Хар нуур-Ховд голын сав газарт хамаарах зөвлөлүүдийн бүтэц, бүрэлдэхүүн

голын СГЗ нь Баян-Өлгий, Ховд аймгийг
төлөөлсөн 13 гишүүнтэй. (Зураг 2.2.1)

Зөвлөлийн статусыг хуульд тодорхой
зааж өгөөгүй, санхүүгийн тогтвортой эх
үүсвэргүй тул байнгын үйл ажиллагаа
явуулахад бэрхшээлтэй байгаа хэдий ч
одоогоор төрийн төсөвт байгууллага гэсэн
статустай бүртгэгдсэн. Хуульд заасан эрх,
үүргийнхээ дагуу усны нөөцийг зохистой
ашиглах, хамгаалах ажлуудыг зохион
байгуулж ажиллаж байна.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
“Монгол орны усны сав газрыг батлах
тухай” 2009 оны 332 тоот тушаалд заасны
дагуу Ховд, Буянт голын сав газрууд нь “Хар
нуур-Ховд” голын сав газарт багтах дэд сав
газрууд юм. Иймээс Ховд, Буянт голын сав
газрын зөвлөлүүд нэгдэн “Хар нуур-Ховд”
голын сав газрын нэгдсэн менежментийг
боловсруулсан. Хар нуур-Ховд голын
сав газар усны балансын нэгжийн хувьд
Ховд, Буянт гол, Хар Ус-Дөргөн нуурын
өмнөд дэд савд хуваагдах тул цаашид
Хар Ус-Дөргөн нуурын өмнөд дэд сав
газрын зөвлөл байгуулж, Хар нуур-Ховд
голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд
хамтран ажиллах нь зүйтэй юм. Сав газрын
зөвлөлийн үйл ажиллагаа явуулах хэлбэр
нь хуралдаан бөгөөд хуралдаанаас гарах
шийдвэр нь тогтоол, зөвлөмж, дүгнэлт,
хурлын
тэмдэглэл
хэлбэртэй
байна.
Зөвлөлийн хуралдаан нь ээлжит ба ээлжит
бус байна. Зөвлөл нь тамга, тэмдэг, бэлэг
тэмдэг, хэвлэмэл хуудас, харилцах данстай
байна.

Оролцогч талууд. Хар нуур-Ховд голын
сав газрын хэмжээнд менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд
дараах ус хэрэглэгч, ашиглагч, шийдвэр
гаргагч
байгууллагууд
оролцоно
(Г.Батсайхан,
С.Банди,
Ч.Цэдэндорж.,
2009):
1. Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгийн Засаг
даргын Тамгын газар /ЗДТГ/ - Энд байгаль
орчны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
ажилладаг бөгөөд тэрээр аймгийн
Засаг даргын байгаль орчны бодлого,
төлөвлөлт,
төсвийн
хуваарилалт,
зарцуулалтыг хариуцна. Сав газрын
усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулахад тэдний
үүрэг оролцоо их байх ба цаашид
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд тэд гол
үүрэгтэй байх юм.
2. Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгийн Байгаль
орчин аялал жуулчлалын газар –
Засгийн газрын болон тухайн аймгийн
Засаг даргын байгаль орчны бодлогыг
орон нутагт хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Тэд
сав газрын менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулах,
хэрэгжүүлэх
ажилд

Ховд, Буянт голын Сав газрын зөвлөл 2009
оны 4 дүгээр сарын 6-нд Ховд аймагт
анхдугаар хурлаа хийж, ажиллах дотоод
журам, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө
баталсан. Сав газрын зөвлөлийн нарийн
бичгийн газар Ховд аймагт байрлах бөгөөд
өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулж байна.
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3.

4.

5.

6.

БҮЛЭГ II

7. Байгаль хамгаалагчид - “Байгаль
орчныг хамгаалах” тухай болон “Усны
тухай” хуулиудаар тодорхой үүрэг
хүлээж орон нутагт ажилладаг субъект
бөгөөд сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхэд ч тодорхой үүрэгтэй
байна.
8. Усны мэргэжлийн байгууллага – Сав
газарт хамаарах аймгуудын түвшинд
ийм байгууллага 10 байдаг бөгөөд
тэд мэргэжлийн боловсон хүчинтэй,
туршлагатай, усны чиглэлийн аливаа
ажлыг гүйцэтгэх чадвартай байгууллага.
Эдгээр хуучнаар аймгийн усны аж ахуйн
байгууллагын хувьчлалаар болон тэнд
ажиллаж байсан инженер техникийн
ажилчдаас хувиараа байгуулсан аж ахуйн
нэгжүүд юм. Тэд орон нутагт мэргэжлийн
үйлчилгээ үзүүлж, гүйцэтгэсэн ажлынхаа
төлбөрөөр оршин тогтнодог бөгөөд
тэднийг сав газрын усны менежментийг
хэрэгжүүлэх ажилд татан оролцуулах
бүрэн боломжтой боловсон хүчин,
техник тоног төхөөрөмжийн хувьд ч
зарим байгууллага нь нилээд чадавхитай
болсон.
9. Улсын тусгай хамгаалалттай газрын
хамгаалалтын захиргаа – Сав газрын
өвөрмөц тогтоц бүхий газар, ховор,
ховордсон ургамал, амьтны амьдрах
орчин, түүх, соёлын дурсгалт болон
үзэсгэлэнт газрын хэв шинж, унаган
төрхийг хадгалж хамгаална.
10. Төрийн бус байгууллага – Хар нуур-Ховд
голын сав газарт хамаарах орон нутагт
нийт 17 төрийн бус байгууллага байна.
Тэд байгаль орчны чиглэлээр голдуу
ажиллахаар
байгуулагдсан
бөгөөд
тэднийг ус байгалийн нөөцөд багтдагийн
хувьд усны чиглэлээр ажилладагт
тооцож болно. Эдгээр байгууллагууд
нь үндсэндээ орон нутагт хэрэгжсэн
ямар нэг төслийн дэмжлэгтэйгээр бий
болсон бөгөөд цаашид үйл ажиллагаагаа
тогтвортой явуулах нь чухал юм.
11. Мал аж ахуй, газар тариалангийн
үйлдвэрлэл эрхэлж буй ус хэрэглэгчид
- Үйлдвэрлэл, үйлчилгээндээ ус, усан
орчинг ашиглаж амьжиргааныхаа эх
үүсвэр болох мал аж ахуй, тариалангийн
үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Усыг ариг гамтай
зохистой ашиглах талаар тэдэнтэй

бүртгэл, судалгаа гаргах, мэдээ тайлан
өгөх, бодлогын зохицуулалт хийх,
мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд голлон
оролцоно.
Баян-Өлгий,
Ховд,
Увс
аймгийн
Мэргэжлийн хяналтын газар - Энэ
нь тухайн аймагт хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг хянах үүрэгтэй тохируулагч
агентлаг бөгөөд тэнд байгаль орчны
улсын байцаагчид ажиллаж хуулийн
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гарсан
зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ авах тусгай үүрэг
гүйцэтгэдэг. Сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөө
хэрэгжүүлэх ажилд хамтран ажиллах
боломжтой.
Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгийн Ус, цаг
уур, орчны шинжилгээний алба - Цаг
агаарын мэдээлэл, урьдчилсан мэдээг
иргэдэд үнэн зөв, шуурхай, цаг алдалгүй
мэдээлж байх үүрэгтэй цаг уурын,
орчны шинжилгээний улсын сүлжээний
байгууллагууд бөгөөд энд гадаргын
усны зарим төрлийн хэмжилт, дээжлэлт
хийгддэг, цаг уурын бүхий л мэдээллийн
баазтай, бүхий л сумдад өртөө,
харуултай
байгуулага.
Мэргэжлийн
хүнээр хангагдсан байдгаас гадна үйл
ажиллагааны чиглэлийг хамтран зохион
байгуулах, сав газрын менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд оролцох
боломжтой.
Сумын Засаг даргын тамгын газар
- Энэ нь сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт голлон
хариуцах үүрэгтэй байгууллага бөгөөд
засаг захиргааны нэгжийн хувьд дээр
дурдсан мэргэжлийн байгууллагуудын
үйл ажиллагааг зохицуулан ажиллахад
ихээхэн чухал үүрэгтэй.
Сумдын байгаль орчны байцаагчид“Байгаль орчныг хамгаалах” тухай
хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан эрх,
үүргийг хэрэгжүүлэх, байгаль орчны
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтэд
хяналт тавих үүрэгтэйгээр ажилладаг.
Тэднийг сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэнд хяналт тавихад татан
оролцуулах,
хамтран
ажиллах
боломжтой.
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хэмжээнд тулгарч буй асуудлыг цогцоор
авч үзэх шинэ мэдлэг мэдээллийг олгосон.

хамтран ажиллах шаардлагатай.
12. Уул уурхай, жижиг дунд үйлдвэр, бизнес
эрхлэгчид – Бизнесийн тогтвортой үйл
ажиллагаа явуулж, ашиг олох зорилгоор
усыг ашиглаж буй аж ахуйн нэгж,
байгууллага, иргэд байна. Тухайлбал,
Дөргөний УЦС эрчим хүч үйлдвэрлэн
иргэдэд
худалдаж,
байнгын
үйл
ажиллагаагаа хангадаг.
13. Бусад байгууллагууд - Орон нутагт усны
асуудалд дэмжлэг үзүүлэн оролцох
сонирхолтой төрийн болон шинжлэх
ухааны, сургалтын, хувийн хэвшлийн
байгууллагууд бас байна. Үүнд: Ховд их
сургууль, Ховд дахь орчны шинжилгээний
лаборатори,
ерөнхий
боловсролын
сургуулиудын газарзүй, хими биологийн
кабинетуудыг нэрлэж болох юм.

Мэдлэг, мэдээллийг түгээхэд мэдээллийн
хэрэгсэл чухал үүрэгтэй бөгөөд үүнд
вэб хуудас, радио, телевиз, номын сан,
мэдээллийн төв гэх мэт олон төрөл байна.
Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл нь
www.khovd-gol.mn вэб хуудастай. Энд
сав газрын зөвлөлийн үйл ажиллагаа,
сав
газрын
усын
нөөцийн
нэгдсэн
менежментийн
төлөвлөгөөний
суурь
судалгааны мэдээллээс гадна холбогдох
эрхзүйн баримт бичиг, мэдээллийг тавьсан
байдаг.

Мэдээлэл,
харилцаа.
Сав
газрын
усны нөөцийн нэгдсэн менежментэд янз
бүрийн төвшний талууд оролцдог тул
менежментийн төлөвлөгөөг амжилттай
хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаагаа үр дүнтэй
явуулахад
мэдлэг,
мэдээлэл
түгээх
мэдээллийн систем маш чухал байдаг.
Бүх
нийтийг
хамарсан
сургалт,
сурталчилгааны хөтөлбөр боловсруулан
үе шаттай компанит ажил өрнүүлэх,
уралдаан зарлах, олон нийтэд мэдээллийн
үйлчилгээ үзүүлж хүмүүсийн хандлагыг
өөрчлөх нь ихээхэн ач холбогдолтой.
Тиймээс Ховд, Буянт голын сав газрын
зөвлөл усны үнэ цэнийн тухай танилцуулга
хуудас тараах, усны нэрэмжит арга хэмжээ
зохион байгуулах, Дэлхийн усны өдрийг
орон нутагт тэмдэглэх, хүүхдийн клубтэй
хамтран аялал хийх, сав газрын зөвлөлийн
үйл ажиллагааны тухай сонин, нийтлэл
төдийгүй телевизээр олон нийтэд таниулах
ажлыг цаг үетэй нийлүүлэн хийж байна.
Мөн талуудыг оролцуулсан семинар,
хэлэлцүүлэг, уулзалтууд нь шинэ мэдлэг,
ур чадвар олгохоос гадна тухайн сав
газарт юу болж байгааг таниулж байдаг.
Тиймээс сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах
ажлын хүрээнд зөвлөл тулгарч буй
асуудал,
хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээг
тодорхойлох зорилгоор голын эх, дунд,
адагт хэлэлцүүлгүүд хийсэн нь сав газрын
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БҮЛЭГ III

1157-1900 м хооронд буюу ерөнхийдөө
өргөгдсөн шинжтэй байна.

3.1 Физик газарзүйн ерөнхий
нөхцөл
Газарзүй. Физик газарзүйн мужлалтыг
академич
Ш.Цэгмид
(1962,
1969)
нарийвчлан боловсруулж, Алтайн уулархаг
их муж, үүнийг дотор нь Алтайн баруун
хэсэг (тойрог А), Алтайн зүүн хэсэг
(тойрог Б)-т хуваажээ. Монгол орны бүс,
бүслүүрийн ангилалд өргөргийн бүсээс
гадна, өндөр уулын бүслүүр, бүсчлэлийг
Д.Даш, (2000) авч үзэж, бүс, бүслүүрийн
талбай,
эзлэх
хувь,
тодорхойлолтыг
боловсруулжээ. Тухайлбал, өндөр уулын
бүслүүрт Алтай нурууны ян сарьдаг, мөстөл,
хур цас (Монгол орны нутаг дэвсгэрийн
1.9 хувь) орох ба мөн 5.5 хувийг уулын
хээр эзэлнэ. Говийн бүсэд Их Нууруудын
хотгор орно. Говь нь дотроо цөлжүү хээр
(9.1 хувь), заримдаг цөл (14.3 хувь) гэж
хуваагдана.

Уур амьсгал, түүний зүй тогтол, онцлогийг
судлаач Б.Жамбаажамц 1968 онд судалж,
уур амьсгалын үндсэн элементүүд, үүний
дотор агаарын жилийн болон хүйтэн,
дулаан саруудын дундаж температур, хур
тунадас, цасан бүрхүүл, салхины жилийн
дундаж хурдны газарзүйн хуваарилалт,
тэдгээр элементүүдийн жил, улирлын явц,
улирлын ялгаа, их бага утгыг тогтоож, уур
амьсгалыг:
1. их хүйтэн зунтай чийглэг муж,
2. хүйтэн зунтай чийглэг муж,
3. дулаавтар зунтай, хагас чийглэг муж,
4. дулаан зунтай чийгээр дутмаг муж,
5. халуувтар зунтай, хуурайвтар муж,
6. халуун зунтай хуурай муж
гэж муж тус бүрийг дэд мужид, нийт 21 дэд
мужийг уур амьсгалын гол үзүүлэлтүүдээр
ялган, +10 градусаас дээших температурын
нийлбэрээр:
1. өндөр уулын ян сарьдаг,
2. өндөр ба бэсрэг уулс,
3. нам уул, гол мөрний хөндий, цав
толгод,
4. ухаа гүвээт тал ба говь,
5. говь, цөл
гэж нутаг дэвсгэрийг хувааж, хэсэг тус
бүрд уур амьсгалын аж ахуйн ач холбогдлыг
тодорхойлжээ.

Хар нуур-Ховд голын савын газарт Монгол
Алтай нурууны ноён оргилууд, үүний дотор
далайн төвшнээс дээш 4374 м өргөгдсөн
Алтайн Таванбогдын Хүйтэн оргил болон
мөстөл мөсөн гол бүхий Мөнх Хайрхан
(4204 м), Цаст (4193 м), Цамбагарав (4165
м), Хархираа (4037 м), Их Түргэн (4029 м),
Сайр хайрхан (3984 м), Цагаан хайрхан
(3978 м), Түргэн (3965 м), Цэнгэл хайрхан
(3943 м), Баатар хайрхан (3797 м) зэрэг
оргилууд бий. Монгол Алтай, Сийлхэм,
Их Түргэн, Цамбагарав, Сайр, Мараа,
Бүргэдтэй, Баатар хайрхан, Жаргалант
хайрхан, Бумбат хайрхан, Хавцал Баян,
Цагаан Шувуут, Түргэн, Хархираа, Алтан
Хөхийн уул нурууд баруун хойноос зүүн
урагш чиглэн сунаж тогтсон байдаг.
Эдгээр уул нуруудад Буянт, Ховд голын
усан сүлжээ, Хар-Ус, Дөргөн нуурын өмнөд
савын гол, горхины урсац бүрдэнэ.

Хөрс. 1990 онд хэвлэгдсэн Бүгд Найрамдах
Монгол Улсын “Үндэсний атлас” [1],
2009 онд Монгол Улсын Шинжлэх ухааны
академийн Газарзүйн хүрээлэн эрхлэн
хэвлүүлсэн “Монгол Улсын Үндэсний
атлас”-д [2] орсон Монгол орны хөрсний
зургаас үзэхэд Ховд голын сав газарт
Монгол орны голлох бүх хөрсний төрөл
тархсаны дотор I. Уулын хөрсний ангид
багтдаг I.1). Өндөр уулын тундрын хөрс
(Гт) Алтайн Таван богд, Цэнгэлхайрхан,
Мөнххайрхан,
Хархираа,
Цаст
уул,
Цамбагарав
зэрэг
уулс,
тэдгээрийн
салбар уул нуруудад, I.2). Өндөр уулын
хээрийн бүдүүн ялзмагт хөрс (ВГс , Гсг) гол
мөрдийн сав дагууд, II. Ухаа толгод, тал,
хөндийн хөрс болох II.1). Нугын хужирт хөрс
(Лг), II.2). Нуга-намгийн хужирт хөрс (Блэс),
II.3). Нугын хүрэн хөрс (Сбл), II.4). Цөлөрхөг
хээрийн хүрэн (Сб2), II.5). Элэгдлийн сайр

Газар доорх ус голын хөндий, бэлчир,
садраа адаг, нууруудын болон уулс
хоорондын
хотгорт
хуримтлагдана.
Тухайлбал, Ховд, Буянт голын бэлчир,
адаг орчмын садраа, Алтан гадасын хэв,
Бөхмөрөн голын садраа адаг, Согоог,
Сагсай голын адаг, Өлгийн хөндий, ХурганХотон, Хар-Ус, Ачит зэрэг нууруудын
хотгор, Дөргөний хүрэн тал, Хомын тал,
Манханы хоолой тус тус орно. Хотгор,
хөндий, тал, хоолойн үнэмлэхүй өндөр
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хөрс, чулуулаг ян сарьдаг, өндөр уулс,
тэдгээрийн салбар уулс, уулс хоорондын
өргөгдсөн хөндийд өргөн тархжээ. Иймээс
тус бүс нутгийн хөгжлийн өнөөгийн төвшинд
ус хангамжийн эх үүсвэр, ашиглалтын
нөхцөлд мэдэгдэхүйц сөрөг нөлөө үзүүлж
буй баримт мэдээ ховор юм. Бэлчээрийн
мал аж ахуй нь үргэлжилсэн, олон жилийн
цэвдэгт хөрсний дээр орших улирлын
цэвдэгт ул хөрсний усаар тэжээгддэг булаг,
шандын усыг дулаан улиралд хэрэглэж,
цасны усаар өвлийн улиралд ундаалж
ирсэн уламжлал хадгалагдсан хэвээр
байна.

орчмын нунтаг карбонатлаг цайвар хүрэн
хөрс (К1), II.6), Цөл хээрийн мараат хүрэн
(Сб1сн), II.7). Цөл хээрийн үлдмэл нугын
хүрэн (Сб2ол), II.8). Цөл хээрийн саарал
хүрэн (Сб2), II.9). Голын хөндийн аллювийн
хөрс (А) зэрэг хөрсний төрлүүд элбэг
тархсан байна.
Геологи ба ашигт малтмал. Монгол
Улсын ашигт малтмалын зургаас [3] үзэхэд
Ховд голын савд орчин үеийн дөрөвдөгчийн
(Голоцений) аллюви, делюви, мөстлөг,
нуур, салхины гаралтай сэвсгэр хурдас
зонхилж, Палеозойн настай хувирмал,
тунамал, бялхмал чулуулаг, тэдгээрийн
хослол,
тунамал-хувирмал,
тунамалбялхмал,
тунамал-бялхмал-хувирмал
гаралтай
үндсэн
чулуулаг,
түүнчлэн
Палеозойн эринд үүссэн түрмэл чулуулаг
өргөн тархжээ. Монгол Алтай нуруунд
гүний, бүсийн, орон нутгийн гаралтай
тектоник олон хагарал бий. Геологийн
судалгааны өнөөгийн төвшинд Ховд голын
сав газарт Асгатын мөнгө (49о5220 ба
89о3900), Улаан уул (49о1327 ба 90о1432),
Цүнхэг (49о1045 ба 90о0422), Ховд голын
(48о4450 ба 88о0110), Сагсай (47о5210 ба
89о5600) зэрэг гянт болдын орд орших ба
Их өлөнт, Улаан начин, Бургастай алтны
шороон орд бага хэмжээгээр ашиглагдаж
байна. Гянт болдын зарим ордын илрэл
дээр гар аргаар олборолт явуулах нь
бий. Нүүрс, барилгын материалын ордын
илрэл ч бий. Ховд голын савд газрын
ховор элементүүд, алт, мөнгө, зэс болон
бусад ашигт малмалын олон тооны илрэл
байдаг. Тухайлбал, Ашигт малтмалын
зургийн М-45-д 122 орд, илрэл, М-46-д
415 орд, илрэл, Л-46-д 326 орд, илрэл
бүртгэгдсэн байдгаас үзэхэд ерөнхийдөө
Баруун монголын геологийн нарийвчилсан
судалгаа, эрэл, хайгуулын ажил хийгдвэл
ирээдүйд олон төрлийн ашигт малтмалын
орд нээгдэж, баруун бүс нутаг, түүний
дотор Ховд голын сав газрын эдийн
засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах нь
дамжиггүй.

Үргэлжилсэн олон жилийн цэвдгийн доорх
усыг ашиглаж буй мэдээ баримт үндсэндээ
байхгүй байна. Тасалданги, олон жилийн
цэвдэгт ул хөрс, чулуулагт газар доорх мөс
эсвэл түүний дор ус илэрдэг. Тасалданги,
олон жилийн цэвдэгт хурдас, чулуулагт
цэвдэг дээрх, доторх, доорх ус илрэх
боломжтой.

3.2 Уур амьсгал
3.2.1 Уур амьсгалын нөхцөл
Хар нуур-Ховд голын сав газар Төв Азийн
төвд буюу эх газрын гүнд орших хийгээд
өндөр өргөрөгт, далайн төвшнээс дээш
ихээхэн өргөгдсөн байх байгалийн бүс
бүслүүрийн онцлогтой уялдан эх газрын
эрс тэс, сэрүүн, хуурай уур амьсгалын
нөхцөл энд бүрэлдэн тогтоно. Агаарын
температурын бүслэг байдал Алтай нуруу,
түүний салбар уулсын нөлөөгөөр энэ
бүс нутагт алдагддаг. Жилийн дундаж
агаарын температур (П.Гомболүүдэв, 2009)
өндөр уулсаар (Түргэн уул, Сийлхэмийн
нуруу, Алтай Таван богд, Цамбагарав, Хөх
Сэрхийн нуруу, Мөнхайрхан уул) -2…-80C
байж нам дор газарт 2-60C байна (Зураг
3.2.1а). Харин өвөл нам доор газарт агаар
илүү хүйтэн -21…-280C, энэ үед ихэнхдээ
инверсын давхарга үүсдэг, харин өндөр
уулсаар харьцангуй дулаан -16…-200C
орчим (Зураг 3.2.1б), зун нь нам доор
газарт халуун, бөгчим 16-180C өндөр
уулсаар сэрүүвтэр 8-120C тус тус байна
(Зураг 3.2.1в).

Олон жилийн цэвдэг. Хар нуур-Ховд
голын сав газарт үргэлжилсэн, тасалданги
гэсэн 2 төрлийн олон жилийн цэвдэгт
ул хөрс, чулуулаг тархсан байна. Энд
үргэлжилсэн олон жилийн цэвдэгт ул

Хоногт ажиглагдах агаарын үнэмлэхүй их
температурын бага нь цаг уурын Алтай
өртөөнд 31.60C, их нь Байтагт 39.00C,
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a)

б)

в)

a)

БҮЛЭГ III

Зураг 3.2.1 Температурын газар зүйн тархалт:
а) жилийн нийлбэр
б) өвлийн улирал
в) зуны улирал

б)

в)
Зураг 3.2.2 Хур тунадасны орон зайн тархац:
а) жилийн нийлбэр
б) өвлийн улирал
в) зуны улирал
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Хавар 4, 5 дугаар сард хамгийн их салхитай
үе тохионо. Өвөл Төв Азийн эсрэг циклоны
төв тухайн бүс нутагт байрлах бөгөөд
түүний нөлөөгөөр цаг агаар ихэнхдээ
тогтуун, цэлмэг байна.

үнэмлэхүй бага температурын бага нь
Улаангомд -49.20C, их нь Өлгийд -40.20C
хүрч ажиглагджээ.
Энэ сав газарт агаар мандлын ерөнхий
орчил урсгал баруунаас зонхилох ба
хур тунадасны хэмжээ өндөр ууланд
харьцангуй их 200-300 мм орчим (Түргэн
уул, Сийлхэмийн нуруу, Алтай Таван
богд, Цамбагарав, Хөх Сэрхийн нуруу,
Мөнхайрхан уул), харин нам доор газарт
50-150 мм орчим байна (Зураг 3.2.2а).

Салхины дундаж хурд 5 дугаар сард өндөр
уулсаар 3.4-4.0 м/с орчим, нам доор
газраар 2.2-3.0 м/с байна (Зураг 3.2.3).
Салхины зонхилох чиглэл баруун, баруун
хойноос байх авч, уулзүйн байрлал нэн
ээдрээтэй, хажуугийн хэрчигдэл ихтэй байх
онцлогтой уялдан орон нутаг бүрт харилцан
адилгүй байна.
3.2.2
Уур
амьсгалын
өнөөгийн
өөрчлөлт
Энэ сав газарт сүүлийн 69 жилд агаарын
жилийн дундаж температур 2.10C, харин
өвлийн улиралд хамгийн эрчимтэй 3.70C
дулаарчээ. Энэ нь зуны улиралд харьцангуй
бага 1.10C, хавар, намарт 1.7, 2.10C тус
тус байна. Дулаарлын эрчим Ховд хот
орчимд арай их, жилийн дундаж агаарын
температурын өөрчлөлт 2.40C, өвлийнх
4.40C тус тус байна. 1990-ээд оноос хойш
дулааралт эрчимтэй явагдаж байгаа ба
олон жилийн дунджаас дулаан жилүүд
ихэнхдээ үргэлжилсэн бөгөөд хамгийн
дулаан жил 2007 он байжээ (Зураг 3.2.4а).

Зураг 3.2.3 IV ба V дундаж салхины хурдны
тархац, м/с

Өвөл өндөр ууландаа 5-15 мм орчим, нам
доор газартаа 10 мм-ээс бага хур тунадас
унах ба энэ нь жилийн тунадасны бага хувь
(Зураг 3.2.2б), харин зуны улиралд 100-120
мм орчим, нам доор газартаа 40-80 мм
хур тунадас унах бөгөөд жилийн нийлбэр
тунадасны ихэнх хувийг тус тус эзэлдэг
байна (Зураг 3.2.2в).

Энэ сав газар өндөр өргөрөгт, эх газрын
гүнд, далайн түвшнээс дээш харьцангуй
өндөр оршдог онцлогтой учраас Монгол
орны бусад бүс нутгийнхаас илүү эрчимтэй
дулааралт энд явагдаж байна. Энэ сав
газарт хур тунадас бараг өөрчлөлтгүй, 0.4
мм орчим буюу нэн бага ихсэлт ажиглагдаж
байна (Зураг 3.2.4б). Хур тунадасны
өөрчлөлт орон зайд харилцан адилгүй, -5.5
мм-ээс 9.6 мм хооронд байна.

Хур тунадас нь голдуу уулзүйн нөлөөгөөр
үүсэх учраас хоногийн хамгийн их хур
тунадасны бага нь Ховдод 37.8 мм, их нь
Улаангомд 102.3 мм тус тус хүрнэ.

б)

a)

Зураг 3.2.4 Жилийн a) дундаж агаарын температур, б) хур тунадасны нийлбэрийн олон жилийн
явц, түүний хандлага (олон жилийн дунджийг шулуунаар үзүүлэв)
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Хүснэгт 3.2.1 Уур амьсгалын экстремаль индексийн өөрчлөлтийн хандлага
¹

Индекс

1.

Хүйтэн өдөр

su26

8.5

9.9

23.5

14.6

22.5

16

2.

Халуун өдөр

fd-5

-9.0

-4.8

-15.5

-11.8

-20.9

-12

3.

Ургамал ургах хугацаа

gsl

12.5

15.4

13.9

6.7

9.9

12

4.

Сэрүүн шөнө

tx10p

-11.1

-5.7

-5.3

-5.0

-4.1

-6

5.

Дулаан шөнө

tx90p

11.7

9.9

8.4

8.6

4.3

9

6.

Сэрүүн өдөр

tn10p

-8.3

-6.1

-14.9

-8.6

-12.6

-10

7.

Дулаан өдөр

tn90p

9.7

6.3

12.9

10.1

8.8

10

8.

Дулааны үргэлжлэх
хугацааны индикатор

Wsdi

23.1

8.7

8.7

8.2

2.9

10

9.

Хүйтний үргэлжлэх
хугацааны индикатор

csdi

-12.5

-3.6

-24.9

-13.1

-11.4

-13

10. Маш их хур тунадас

r95p

-0.5

-0.9

-3.1

12.5

12.0

4

11. Асар их хур тунадас

r99p

12.6

6.3

-0.5

5.7

-2.2

4

prcptot

11.4

-11.2

3.9

24.1

29.8

12

12. Хур тунадасны нийлбэр

Индекс

Улаангом Алтай Ховд Өлгий

Улирлын хур тунадас өвөл, намрын улиралд
ихсэх хандлагатай байх ба ялангуяа өвлийн
хур тунадас олон жилийн дундажтай
харьцуулахад их байх буюу Улаангомоос
бусад газарт 7.4-23.9 мм нэмэгджээ. Зун,
хаврын улирлын хур тунадасны өөрчлөлт
орон зайд харилцан адилгүй зарим газарт
ихсэж, заримд буурсан байх авч хэмжээ нь
тун бага байна. Хоногийн хамгийн их, бага
температур, хур тунадасны ажиглалтын
мэдээг ашиглан Дэлхийн цаг уурын
байгууллагын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
мониторинг, индекс мэргэжилтний багаас
(ETCCDMI) санал болгосон температур,
хур тунадасны 27 индексийг тооцож,
тэдгээрийн өөрчлөлт, хандлагыг тогтоожээ
(дэлгэрэнгүйг тайлангаас үзнэ үү).

Байтаг Дундаж

10 хоногоор нэмэгдсэн, харин хүйтний
улирлынх 13 хоног (Csdi)-оор буурсан
байна (Зураг 3.2.5).
Хоногийн их хур тунадас (r95p, r99p) энэ
савд бага зэрэг ихсэх хандлагатай байгаа
ч түүний өөрчлөлтийн хэмжээ төдийлөн их
бус байна (Зураг 3.2.6).
3.2.3 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
ирээдүйн хандлага
Хар нуур-Ховд голын сав газрын уур
амьсгалын өөрчлөлтийг Монгол орны уур
амьсгал, түүний өөрчлөлтийг хамгийн сайн
илэрхийлж буй HadCM3 загварыг ашиглан,
уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний IV
илтгэлийн хүлэмжийн хийн ялгарлын A2,
A1B, B1 хувилбарын үзүүлэлтээр үнэлэв.
Уур амьсгалын 1980-1999 оны дундаж
үзүүлэлттэй харьцуулан түүний өөрчлөлтийг
20 жилийн зайцтайгаар 2011-2030, 20462065, 2080-2099 оны дундаж байдлаар
тооцоолсон болно (П. Гомболүүдэв, 2009).

Сүүлийн 47 жилд уур амьсгалын дулаарлын
нөлөөгөөр халуун өдрийн тоо энэ бүс
нутагт дунджаар 16 хоногоор нэмэгдэж,
хүйтэн өдрийн тоо 12 хоногоор цөөрч,
ургамал ургах хугацаа 12 хоногоор
уртасжээ (Хүснэгт 3.2.1).

Бүс нутгийг төлөөлүүлэн хойт өргөргийн
46.69-50.45о,
зүүн
уртаргийн
87.7хооронд
агаарын
температур,
94.2о

Дулааны улирлын үргэлжлэх хугацаа (Wsdi)
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б)

a)

Зураг 3.2.5 Өдөр (а) ба шөнийн (а) температур 90 ба 10 хувийн хангамжийн утгыг давсан
хоногийн тоо

б)

a)

Зураг 3.2.6 Өдөр (а) ба шөнийн (а) температур 90 ба 10 хувийн хангамжийн утгыг давсан
хоногийн тооны хандлага ба жилийн явц

Хүснэгт 3.2.2 Нэгдсэн HadCM3 загвараар тооцоолсон уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дүн
Үе

Температур, 0C

Сценари

Хур тунадас, мм

2011-2030 2046-2065 2080-2099 2011-2030 2046-2065 2080-2099
Жил

Өвөл

Зун

A2

0.9

2.7

5.3

22.3

18.6

29.2

A1B

0.6

3.1

4.8

-2.4

20.4

40.4

B1

0.7

2.2

3.4

7.6

24.1

25.4

Дундаж

0.7

2.7

4.5

9.2

21.0

31.7

A2

0.6

2.0

4.4

5.4

4.5

17.5

A1B

-0.6

2.1

3.8

-3.1

8.6

14.5

B1

-0.1

1.6

3.1

1.3

5.2

10.3

Дундаж

0.0

1.9

3.8

1.2

6.1

14.1

A2

0.9

3.0

6.3

-0.6

-9.4

-11.6

A1B

1.6

3.7

5.5

-5.7

-7.8

-0.2

B1

1.2

2.8

3.8

-2.7

-7.1

-2.4

Дундаж

1.2

3.2

5.2

-3.0

-8.1

-4.7
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Зураг 3.2.7 Жилийн дундаж температурын газар зүйн тархалт:
а) Одоо б) 2011-2030 в) 2046-2065 г) 2080-2099 оны үе

Зураг 3.2.8 Жилийн нийлбэр хур тунадасны газар зүйн тархалт
а) Одоо б) 2011-2030 в) 2046-2065 г) 2080-2099 оны үе
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хур тунадасны өөрчлөлтийн ирээдүйн
хандлагыг хүлэмжийн хийн ялгарлын 3
хувилбараар (A2, A1B, B2), жил, улирлаар
тогтоов (Хүснэгт 3.2.2).





Уур амьсгалын дулаарал зуны улиралд
өвлийнхөөс
харьцангуй
эрчимтэй
ажиглагдах буюу 2011-2030 оны үед 0.91.60C, 2046-2065 оны үед 2.8-3.70C, 20802099 оны үед 3.8-6.30C тус тус нэмэгдэхээр
байна. Харин өвлийн улиралд температур
дээр дурдсан үеүдэд харгалзан -0.1-0.60C,
1.6-2.10C, 3.1-4.40C өөрчлөгдөхөөр байна.



Жилийн нийлбэр хур тунадас ерөнхийдөө
нэмэгдэх хэдий ч зуны улирлынх буурах
төлөвтэй байна. Гэхдээ өөрчлөлтийн
эл хэмжээ олон жилийн дундажтай
харьцуулахад бага, харин өвлийн хур
тунадас
харьцангуй
их
хэмжээгээр
нэмэгдэх хандлагатай байна. Тухайлбал,
зуны улиралд энэ нь 2011-2030 оны үед
-4.0-0.6 мм, 2046-2065 оны үед 5.5-10.9
мм, 2080-2099 оны үед 0.6-8.3 мм тус
тус буурахаар, харин өвөл мөн үеүдэд
харгалзан -4.1-6.7 мм, 5.0-10.1 мм, 10.415.7 мм тус тус нэмэгдэхээр байна.
Үүнтэй уялдан ган, зудын давтагдал ихсэж,
зуншлага, өвөлжилтийн байдал таагүй
болох хандлага тогтох төлөвтэй байна
(MARCC, 2009).




Агаарын температурын өөрчлөлтийн орон
зайн тархац харилцан адилгүй байна.
Жилийн дундаж температур өндөр уулсаар
хасах 2-60C байсан бол дулаарлын улмаас
энэ зууны төгсгөлд нэмэх 0-20C болох
хандлагатай байна (Зураг 3.2.7 а, г). Жишээ
нь жилийн дундаж температур нь нэмэх
4-60C болох нутаг дэвсгэр энэ сав газрын
ихэнхийг хамрах төлөвтэй. Хур тунадасны
өөрчлөлт бага, ялимгүй өсөлт байх хэдий
ч зуны хур тунадас буурахаар байна (Зураг
3.2.8).

3.3 Гадаргын болон газар доорх
усны нөөц, горимын төлөв байдал
3.3.1 Гадаргын усны горим, нөөц
Мoнгoл Aлтaй нурууны арaaс эx aвaх Цaгaaн
гол, Xaр Xoвд гoл хоорондоо холбоотой
Xoтoн, Xурган нуурт цутгaж гaрснaaс
эxлэн Xoвд гол хэмээн нэрлэгдэнэ. Сaв
гaзрын дээд, дунд xэсэг өндөр уулсын
дундуур, зөвxөн aдгaaс 90 км хэсэг нь Иx
нууруудын xoтгoрын тэгш тaлaaр урсaнa.
Xoвд гoлын урт 596 км, ус хурах тaлбaй
58514 ам км, хэвгий 0.0039 юм. Xoвд гoлд
Тoлбo, Дaян, Xoтoн, Xурган, Aчит зэрэг
нуур илүүдэл усaa юүлэxийн xaмт өндөр
уулсын хур цaс мөстөл, мөсөн голын
усaaр тэтгэгдэx тул урсац 6-7 дугaaр сaрд
xaмгийн иxдээ xүрч гидрограф нь иxэвчлэн

Дүгнэлт


дулаарал илүү байна.
Жилийн хур тунадас бараг өөрчлөлтгүй,
дулааралт явагдаж байгаа нь ууршилтыг
ихэсгэж
хуурайшилтыг
эрчимжүүлж
байна.
Хүйтэн хахир нөхцөл байдал суларч,
халуун бүгчим байдал нь нэмэгдсэн
байна. Эрчимтэй аадар хур тунадасны
эзлэх хувь ихсэх магадлалтай байна.
Цаашид уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөгөөр агаарын температур нэмэгдэх
ялангуяа зун харьцангуй эрчимтэй
дулаарах, хур тунадас нь яльгүй буурах
хандлагатай байна. Харин өвөл дулаарах
авч, хур тунадас нэмэгдэх төлөвтэй.
Уг нөхцөл байдал нэгэнтээ эхэлсэн
хуурайшилтыг улам бүр эрчимжүүлэх
хандлагатай байна.
Эктремаль үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөн,
хүйтэн өдрийн тоо цаашид багасах,
халуун өдрийн тоо ихсэх, ургамлын
дулаан хангамж сайжрах хэдий ч хур
тунадасны ялимгүй ихсэлтээс хамаарч
ургамал, бэлчээр дулааны дарамтад
орох, ургамал бүрхэвчийн доройтол,
хэт халалттай холбоотойгоор аадар хур
тунадас голлох, мөстөл, мөсөн гол хайлах
зэрэг шууд нөлөөг үзүүлнэ. Харин шууд
бус байдлаар экосистемийн доройтлыг
бий болгох, усны горимыг өөрчлөх өндөр
магадлалтай байна.
Дээрх нөхцөл байдлын улмаас уруйн
үер, ган, зуд зэрэг байгалийн гамшигт
үзэгдлийн давтамж нэмэгдэх төлөвтэй
байна.

Хар нуур-Ховд голын сав газар бол
Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлт
тод илэрч байгаа бүс нутаг бөгөөд бусад
бүс нутагтай харьцуулахад харьцангуй
эрчимтэй дулааралт явагдаж байна.
Үүний дотор Буянт голын сав газарт
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мөсөн гол бий. Эдгээрийн дотроос уулсын
хажуугийн мөстөл зонхилно (Зураг 3.3.2).
Энэ сав газрын гол мөрний тэжээлд мөстөл
мөсөн голын усны тэжээл зонхилох нөлөө
үзүүлэх учир гол мөрний усны төвшин
хавраас эхлэн нэмэгдэж, түүн дээр зуны
хур борооны үер давхцаж нэгэн их устай
үе хавар-зуны турш ажиглагдана. Иймээс
Ховд голын сав газрын гол мөрөн хaвaрзуны шaр усны үeртэй байх усны горимтой.

гaнц oрoйтoй бaйнa (Зураг 3.3.1). Гoлын
жилийн дундаж өнгөрөлт Өлгий сумын
oрчимд 58.0, Бaяннуур сумын oрчимд 63.2,
Мянгaд сумын oрчимд 75.3 шоо м/с xүрдэг.
Xoвд гoлд цутгax жижиг гoлууд уулнaaс
мултaрмaгц урсaцаа aлдaнa.
Ховд гол бол 6 дугаар эрэмбийн гол
юм. Гулдрилын дундаж өндөр 1785 м, ус
хагалбарын шугамын урт 1309 км, түүний
дундаж өндөр 1934.0 м, голуудын нийлбэр
урт 35799 км, усан сүлжээний нягтшил
0.16 км/км2, хөндийн гүн дунджаар 854
м, түүний өргөн 98.2 км байна. Энэ голын
савд 1 дүгээр эрэмбийн гол 1633, 2 дугаар
эрэмбийн гол 454, 3 дугаар эрэмбийн гол
129, 4 дүгээр эрэмбийн гол 32, 5 дугаар
эрэмбийн гол 7, 6 дугаар эрэмбийн гол 1
байна (УЦУХ-гийн ЭША-ын тайлан, 2010).

Шар усны үер ерөнхийдөө 4 дүгээр сaрын
дундуур эxлэнэ. Xaрин ус хурах тaлбaй нь
нэлээд өндөрт oршиx гoлын xaврын шaр
усны үeр aрaй xoжуу 4 дүгээр сaрын сүүлч
5 дугаaр сaрын дундуур, тэр ч байтугай 6
дугаар сарын сүүлчээр эxлэнэ. Шaр усны
үeрийн xaмгийн иx xэмжээ aрaй xoжуу 6
дугaaр сaрын сүүлчээр aжиглaгдaнa. Зуны
xур бoрooны үeр 9 дүгээр сaрын дунд
үeэр дуусна. Өвлийн гaчиг үe гoл мөрөнд
тoгтвoртoй мөсөн бүрxүүл тoгтсoн үeэс
эxлэн 4-5 сaр хүртэл үргэлжлэx бөгөөд
жилийн xaмгийн бaгa урсaц энэ үед
тохионо. Ихэнх гол горхи, зaрим тoмoоxoн
гoл гүexэн хэсэгтээ ёрooлдoo xүртэл
xөлдөнө.

Хар нуур-Ховд голын савд Монгол орны
нийт мөстлийн талбайн 83.3 хувь буюу
347.4 ам км талбайтай мөстөл, мөсөн
гол нийт 38 уулсад тархан оршино. Энд
Монгол орны хамгийн том Потанин,
Александр, Гране-гийн нийлмэл мөсөн
голууд, Цамбагарав уулын хавтгай оройн
мөстөл, Мөнххайрхан уулын хунхын мөстөл
болон өлгүү, ханан, шовх оргилын зэрэг
мөстлийн олон хэв шинжийн мөстөл,

Монгол Алтай нурууны мөсөн гол, мөнх
цасны усаар тэжээгддэг голуудын жилийн

Зураг 3.3.1 Хар нуур-Ховд голын сав газрын гадаргын усны сүлжээ
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Зураг 3.3.2 Хар нуур-Ховд голын сав газар дахь мөстөл мөсөн голын тархац

их урсац нь агаарын температур хамгийн
их байх 7-8 дугаар сард ажиглагдана.

Энэ сав газрын голуудад шар усны үер
зарим тохиолдолд хур борооны үерийг
давна.

Зураг 3.3.3 Хар нуур-Ховд голын сав газрын жилийн дундаж урсац
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буурч, Юмын хоолойн дундаж урсац 42.4
м3/с, Лүнгийн хоолойн дундаж урсац тун
бага 1.20 м3/с, болдог бол Далай нуурын
ууршилтын улмаас Чонохарайх голын
дундаж урсац 33.8 м3/с, Хар нуурын
ууршилтын улмаас Татхан Тээл голын
дундаж урсац 12.7 м3/с, Хомын хоолойн
дундаж урсац 10.4 м3/с болж тус тус
буурна (Хүснэгт 3.3.1). Эл урсацын бууралт
харьцангуй бага байхад газар доорх усны
цутгал урсац ихээхэн үүрэг гүйцэтгэнэ.

Монгол Алтай нурууны Ховд, Сагсай, Буянт,
тэдгээрийн цутгал голд 1972-1973 оноос
1983-1984 онд татруу, 1984-1991 онд элбэг
устай үе зонхилж, 1990-иэд оны дунд үеэс
өнөөг хүртэл бага устай үе үргэлжилж
байна (Д.Оюунбаатар, 2010).
Гoл мөрний олон жилийн дундаж урсацын
модуль өндөр ууланд 4-6 л/с ам км, үүнээс
доош, уулс хоорондын хөндийд 2-4 л/с ам
км, томоохон голуудын хөндийд 0.3-1.0 л/с
ам км, голуудын адаг, их нууруудын хотгорт
0.01-0.02 л/с ам км хүрч буурна (Зураг
3.3.3).

Энэ сав газрын голуудын жилийн их урсац
нь агаарын температур хамгийн их буюу хур
тунадас ба мөстлийн хайлалт их байх 7-8
дугаар сард ажиглагдана. Энэ сав газрын
голуудад шар усны үер сул ажиглагдах авч
зарим тохиолдолд хур борооны үерийнхээс

Ховд голын дундаж урсац уртын дагууд
нэмэгдэж, адаг орчимд 75 м3/с, улмаар
Хар-Ус нуурт цутгаж, уг нуурын ууршилтаар

Хүснэгт 3.3.1 Хар нуур-Ховд голын сав газрын цутгал голуудын урсац
№

Гол, сайрын нэр

Ус хурах талбай, F, км2

Q дундаж, м3/с

Q-95%, м3/с

ХОВД ГОЛ
1

2

3

4

5

1

Хар Ховд голын эх, нуураас

2753.57

16.56

10.77

2

Хотон гол

1702.42

13.84

8.99

3

Харганат гол

843.71

0.27

0.21

4

Цагаан гол

1852.11

5.15

3.05

5

Согоог гол

4389.89

3.83

2.49

6

Сагсай гол

4957.067

15.50

9.48

7

Турган гол

3441.23

1.85

1.13

8

Ховд-Өлгий

22781.6

58.30

42.21

9

Хатуу гол

921.06

2.50

1.63

10

Хавцал гол

1338.23

2.00

1.75

11

Ачит нуурын хоолой

9648.79

1.81

1.18

12

Шивэр гол

1189.29

1.65

1.55

13

Ховд-Баяннуур

41894.1

66.26

42.17

14

Цэцэгт гол

622.03

1.36

0.90

15

Улиастай гол

331.95

0.69

0.46

16

Хонгио гол

2296.9

2.00

1.30

17

Шураг гол

1293.09

2.89

2.01

18

Буянт гол

8623.59

3.11

2.02
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Ховд-Мянгад

58056.3

75.3

49.50

БУЯНТ ГОЛ
1

Рашаант гол

267.684

0.54

0.37

2

Чигэртэй гол

647.283

1.41

0.96

3

Буянт-Дэлүүн

459

1.65

0.78

4

Ганц модны гол

1269.308

3.41

2.14

5

Нууртын гол

260.664

0.53

0.35

6

Дунд гол

191.859

0.37

0.25

7

Улиастайн гол

420.894

0.90

0.60

8

Буянт гол-Ховд

7532.5

5.67

3.54

ÕÀÐ ÓÑ-ÄªÐÃªÍ ÍУУРЫН ӨМНӨД САВ
1

Чонохарайх гол

-

33.8

22.3

2

Лүнгийн хоолой

-

1.20

0.79

3

Юмын хоолой

-

42.4

27.9

4

Хомын хоолой

-

10.4

6.97

5

Татхан Тээл

-

12.7

8.51

6

Дунд Цэнхэр- Мөнххайрхан

966

1.86

1.25

Зураг 3.3.4 Хар нуур-Ховд голын усны сав газрын шар усны үерийн орон зайн хуваарилалт
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илэрнэ. Эдгээр нуур хавар-зуны шар усны
болон зуны хур борооны үерийн усыг
хуримтлуулж гачиг үеийн урсацыг үлэмж
нэмэгдүүлнэ.

их байна. Шар усны үерийн ажиглагдсан
хамгийн их хэмжээ ус судлалын Ховд-Өлгий
харуулд 1966 онд 841 м3/c, Ховд-Баянуур
харуулд 500 м3/c (1984), Ховд-Мянгад
харуулд 726 м3/c 1969 онд хүрсэн байна.
Ажиглагдсан хур борооны үерийн хамгийн
их хэмжээ Ховд-Өлгий харуулд мөн 1966
онд 480 м3/c, Ховд-Баяннуур харуулд 391
м3/c (1988), Ховд-Мянгад харуулд 649 м3/c
1969 онд хүрсэн байна.

3.3.2 Усны нөөц, горимд уур амьсгалын
өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөөлөл
Усны нөөц, горимд уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
үзүүлэх
нөлөөллийн
үнэлгээнээс үзэхэд (Г.Даваа болон бусад
2009, УЦУХ-гийн тайлан) гол мөрний жил,
улирлын урсацын өнөөгийн өөрчлөлтийг 4
хэв шинжид хувааж болохоор байна. Үүнд:
1. Жил, бүх улирлын урсац ихсэх
2. Жил, хавар, зуны урсац буурах, намар,
өвлийн урсац ялимгүй ихсэх
3. Зөвхөн өвлийн урсац ялимгүй ихсэх
4. Бүх улирлын урсац буурах зэрэг болно.

Шар усны үерийн урсацын зузаан өндөр
уулын бүс, бүслүүрт 100 мм, түүнээс доош
томоохон голуудын дагууд 80-4 мм хүрч
буурна (Зураг 3.3.4). 100 жилд нэг удаа
тохиох магадлалтай шар усны үер 840-1010
м3/c хүрэх бол хур борооны үерийнх 535850 м3/c байна.
Дулааны улирлын гачиг үе хавар-зуны шар
усны үертэй энэ сав газрын голуудад 3560 хоног үргэлжилнэ. Хүйтний улирлын
гачиг үе томоохон гол мөрөнд 160-170
хоног, жижиг гол горхинд 190-200 хоног
үргэлжилнэ. Өвлийн гачиг үеийн урсацын
модуль дунджаар 0.20-0.40 л/с ам км
хүрнэ. Хүйтний улирлын гачиг үеийн урсац
Ховд-Өлгий харуулд 2.2-5.1 м3/c, голын
дагууд нэмэгдэж Баяннуур сум орчим,
Мянгад орчимд 5-7.0 болон 10-28.0 м3/c
орчим байна. Дулааны улирлын бага
урсацын хэмжээ Ховд-Өлгийд 5-10.0, ХовдБаяннуурт 15-35.0, Мянгадад 44-65.0 м3/c
орчим байна.

Нэгдүгээр хэв шинжид мөстөл, мөсөн
голоос эх авсан Алтай нуруунаас усжих
зарим гол, 4 дүгээрт Алтай нурууны өвөр,
Говь-Алтай нуруунаас усжих гол мөрөн,
говь, хээрийн бүсийн гол, түр зуурын
урсацтай горхи зэрэг орно.
Алтай нурууны араас усжих гол мөрний
жилийн дундаж өнгөрөлт 15-35 хувь ихсэх,
Алтай нурууны өврөөс усжих гол мөрнийх
30-40 орчим хувиар буурах хандлага
сүүлийн 30-70 орчим жилд ажиглагдаж
байна.
Дээр
дурдсан
урсацын
өөрчлөлтөөр
нэгдүгээр хэв шинжид хамаарах Алтай
нурууны арын дунд ба бага голд мөсний
хамгийн их зузаан дунджаар 40 орчим
см нэмэгдэж, түүний ажиглагдах хугацаа
дунджаар 1 сарын хугацаагаар хойшилж,
мөсөн бүрхүүлтэй ба үзэгдэлтэй байх
хоногийн тоо зарим голд 10-20 орчим
хоногоор нэмэгдэж, усны температур
буурч байна. Бусад ихэнх голд мөсний
хамгийн их зузаан дунджаар 35 орчим см
буурч, түүний ажиглагдах хугацаа хагас
сарын хугацаагаар эрт ажиглагдах болжээ.
Түүнчлэн эдгээр голд мөсөн бүрхүүлтэй
хоногийн тоо 5-44 хоног, дунджаар 20
хоног, мөсний үзэгдэлтэй хоногийн тоо
дунджаар 15 хоногоор богиносчээ. Харин
эдгээр голын усны температур 1-4oC-аар,
дунджаар 2oC-аар сүүлийн 30-60 жилд
нэмэгджээ. Усны температурын өөрчлөлт,

Тухайн жилийн услагаас хамааран Ховд
голын сав газрын голуудын жилийн
урсацын дийлэнх нь буюу 84.2-91.4 хувь
хавар, зуны улиралд ногдох бөгөөд хаврын
сард (IV-VI сар) жилийн урсацын 27.8-37.8
хувь бүрэлдэнэ. Хаврын урсац голын эх
рүү ахиу бол зуны улирлын урсац голын
дунд хэсгээр ахиу байна. Хүйтний улиралд
жилийн урсацын 8.6-15.8 хувь бүрэлдэх ба
голын адаг руу өвлийн улирлын урсацын
эзлэх хувь нэмэгдэнэ. Ховд гол өвөлдөө
ёроолдоо хүртэл хөлддөггүй болно.
Голын урсацын зохицуулалтад нуурын
нөлөө Хотон, Хурган нуураас эх авсан
Ховд гол, Их нууруудын хотгороос эх авсан
Чонохарайх, Татхан Тээл, Дөргөн, Хомын
хоолой болон бусад нуурын хоолойд тод
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ялангуяа түүний нэмэгдэж буй байдал нь
усны амьтан, ургамалд нөлөөлж байна.

орчимд тус тус хайлж дуусаж болзошгүй
байна /Г.Даваа, 2005/.

Хүлэмжийн хийн ялгарлын дундаж буюу
А1B сценариар гол мөрний усны IV-X
сарын дундаж температур 2020, 2050, 2080
оны үед Төв Азийн гадагш урсацгүй ай
савд 2.4oC, 3.1oC, 3.8oC тус тус 1980-1999
оны дунджаас их байх төлөвтэй байна.
Алтай нуруунаас усжих голуудад усны
температурын ихсэлт харьцангуй бага 2020
оны үед 1.7-1.9oC, 2050 оны үед 2.2-2.5oC,
2080 оны үед 2.7-3.1oC хүртэл нэмэгдэх
бол уулс хоорондын хөндий, хотгор, тал
хээрийн бүсэд үлэмж нэмэгдэж, хамгийн их
нь Алтайн өвөр говьд дээрх хугацаанд 2.52.7oC, 3.2-3.5oC, 3.9-4.2oC тус тус хүрэхээр
байна.

Нэгэнт мөстөл хайлж, улмаар хуурай
хээр, говь, цөлийн бүсэд ууршилт
ихсэж, нуурууд, усан сангийн гадаргаас
ууршилтаар ус буцалтгүй алдагдах учраас
усны нөөцийг ууршилт хамгийн бага
байх өндөр уулын бүсэд хуримтлуулахын
зэрэгцээ, үр ашиггүй усан сангуудыг
байгуулж
усны
алдагдлыг
улам
нэмэгдүүлэхгүй байхыг байгаль, түүний
өөрчлөлт бидэнд сануулсаар байна.
Ус ашиглалтыг хамгийн үр ашигтай
явуулах шаардлага улам бүр тулгарна.
Усан сангийн усны ууршил, нэвчиц
ба түүнээс ашиглах усны хэмжээ нь
нийтдээ гол мөрний тухайн хэсгээс авч
ашиглаж болох усны хэмжээнээс болон
түүний орлогын хэсэг буюу гадаргын
болон газар доорх цутгал урсац, хур
тунадаснаас ихгүй байхаар усан сангийн
хэлбэр хэмжээг физик газарзүйн бүс,
бүслүүрээр оновчлон стандарт тогтоох,
эдийн засгийн хөгжлийг усны нөөцийн
тархац,
түүний
ашиглах
боломжит
нөөцтэй нягт уялдуулах нь зайлшгүй
нөхцөл, шаардлага болно.

А1B сценариар ууршиц Төв Азийн гадагш
урсацгүй ай савд дунджаар 2020 оны үед
310, 2050 оны үед 450, 2080 оны үед 482
тус тус мм-ээр 1980-1999 оны дунджаас их
байх төлөвтэй байна.
Монгол Алтай нуруунаас усжих гол мөрний
урсац ялимгүй буюу 3-10 мм нэмэгдэх бол
Их нууруудын хотгор, говь хээрийн бүсэд
урсац буурах төлөвтэй байна. Гэвч, урсацын
энэхүү нэмэгдэх хэмжээ ууршицын мөн
хугацаанд нэмэгдэх хэмжээнээс Төв Азийн
гадагш урсацгүй ай савд дээрх үеүдэд
144, 168, 111 тус тус дахин бага байгаа нь
энэ сав газар бүхэлдээ хуурайших нөхцөл
бүрдэхийг харуулж байна.

3.3.3 Гадаргын усны чанар
Энэхүү сав газрын усны чанарын хяналтшинжилгээний сүлжээнд 5 гол мөрөн, 1
нуур хамрагдаж, мониторингийн 10 цэгээс
жилд 4-12 усны сорьц авч, төв лаборатори
болон Ховд аймгийн лабораторид хүлээн
авч,
15-30-аад
үзүүлэлт
тодорхойлж
байна. Гол мөрөн, нуурын усны сорьцид
химийн задлан шинжилгээ хийж, үр дүнг
(Я.Эрдэнэбаяр,
2010)
боловсруулах
байнгын
ажиглалтыг
Байгаль
орчны
шинжилгээний төв лаборатори, хайгуул
судалгааны ажлыг (Э.Буманцэцэг нар,
2010) Ховд их сургуулийн багш, судлаачид
хийжээ.

Агаарын
температурын
өөрчлөлтийн
өндрийн хуваарилалт хэвээр хадгалагдана
хэмээн үзвэл далайн төвшнээс дээш 3050
м өндрийн агаарын температур 2010-2039
оны үед 1.0оС, 2040-2069 оны үед 2.9оС,
2070-2099 оны төвшинд 5.8оС тус тус
нэмэгдэх тооцоо гарч байна.
Агаарын температурын дээрх өөрчлөлттэй
уялдан
Цамбагарав
уулын
мөстлийн
хайлалт 2010-2039 оны үед жилд 131 см,
2040-2069 оны үед 371, 2070-2099 оны
үед 739 см тус тус болж нэмэгдэх төлөвтэй
байна. Үүнтэй уялдан 50 м зузаан мөстөл
2040 оны үед, 100 м зузаан мөстөл 20502060 оны үед 200 м зузаан мөстөл 20702080, 300 м зузаан мөстөл 2090 оны

Ажиглалтын хөтөлбөрт физик шинж чанар:
температур, цахилгаан дамжуулах чадвар,
умбуур бодис; ууссан хийнүүд ба органик
бодисын исэлдэлт: O2, БХХ5, ХХХ, ПИЧ
(перманганатын исэлдэх чанар); давсны
ионууд: Ca2+, Mg2+, Na++K+, SO42-, Cl-, HCO3-,
биоидэвхт элементүүд: NH4+, NO2-, NO3-, P;
болон Fe г.м зарим микроэлементүүд орнo.
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Хар нуур-Ховд голын усны сав газрын гол
мөрний усан дахь гол ионы агууламж бусад
сав газрынхаас бага байдаг ба энэ нь нэг
талаас мөстөл, мөсөн голын цэнгэг усны
тэжээлтэй, нөгөө талаас харьцангуй хүйтэн
устай учраас элдэв бодисыг уусгах чадвар
сул байдагтай холбоотой.
Ховд голын усны эрдэсжилт нь голын
эхэн хэсэгт Монгол Алтай нуруунаас эх
аван урсах ихэнх голуудын адил маш
бага, 40-150 мг/л-д хэлбэлзэнэ. Голын
дунд, адаг хэсэгт эрдэсжилт нь 1.5-2
дахин ихсэж, хаврын шар усны үер болон
зуны хур борооны улиралд 150-300
мг/л, хавар, намрын улиралд 200 мг/л-с
300-т хүрэх ба түүнээс их эрдэсжилт
цөөн тохиолдолд ажиглагддаг. Усан дахь
давсны найрлага урсгалын дагууд нэг
төрлийн юм. Ховд голын усанд катионоос
кальци /Са2+/, анионоос гидрокарбонат /
HCO3-/-ын ион зонхилж катионы харьцаа
Са2+>Na++K+>Mg2+, анионы харьцаа HCO3>SO42->Cl- байгаа нь цэвэр цэнгэг устай
голын ионы харьцаатай дүйцэж байна
(Зураг 3.3.5).

Зураг 3.3.5 Ховд голын давсны ионы найрлага,
%

мг Р/л, нийт төмөр 0.0-0.5 мг/л болно.
Органик бодисын агууламж 0.2-14.6 мг/л
хооронд хэлбэлзэж байна (Зураг 3.3.6).
Энэ голын савд хуримтлагдсан элдэв хог
хаягдал, хаврын шар ус, зуны хур борооны
үерийн үед угаагдаж, арьс шир угаах, ноос
ноолуур хүлээж авах цэг олширч, үүний
зэрэгцээ зарим жилд байгалийн гамшиг
болж, ихээхэн мал хорогдож, малын сэг
зэм ихэссэнтэй холбоотойгоор бохирдлын
үзүүлэлтүүд хүлцэх агууламжийг давах
тохиолдол судалгааны нийт хугацаанд 9-11
удаа /нитритийн азот/, хүлцэх агууламжийг
10 дахин давсан их бохирдлын хэмжээнд
хүрэх тохиолдол 1-2 удаа ажиглагдаж
байжээ.

Биогенийн элементүүдийн агууламж жил,
ялангуяа хавар, намрын улиралд MNS458698 усны чанарын стандарт заасан хүлцэх
агууламжаас 1-2 удаа давж, судалгааны
нийт хугацаанд Ховд гол Өлгий, Баяннуур,
Мянгад сум орчимд усан дахь эрдэс азотын
агууламж хүлцэх агууламжийг 3-12 удаа
давсан тохиолдол ажиглагдсан байна. Усан
дахь биогенийн үзүүлэлтүүд: аммонийн
азот 0.00-2.55 мг N/л, нитритийн азот
0.000-0.336 мг N/л, нитратын азот 0.003.66 мг N/л, эрдэс фосфор 0.000-0.320

Усан дахь ПИЧ-ын агууламж ихэнхдээ
0.2-4.0 мг/л-т хэлбэлзэж, өвөл, хаврын
улиралд түүнээс дээш агууламжтай болдог
ба MNS4586-98 усны чанарын стандарт
(хүлцэх
агууламж=10
мг/л-ээс
ихгүй
байх)-аас давах тохиолдол судалгааны
хугацаанд ус судлалын Өлгий харуулын
орчимд 4 удаа, голын дунд хэсэг Баяннуур
харуулын орчим хүлцэх агууламжийг 5
удаа давж, голын адаг Мянгад харуулын

NO2

NH4

Зураг 3.3.6 Ховд гол-Өлгий харуул орчмын усан дахь аммонийн болон нитритийн азотын
агууламж, мг/л
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Усан дахь аммонийн азотын агууламж
Согоог-Хөх хөтөл харуул орчимд 3 удаа
хүлцэх агууламжийг давах тохиолдол
ажиглагдснаас 1982 оны 5 дугаар сард
хүлцэх агууламжийг 4 дахин, Сагсай-Буянт
харуулын орчим 8 удаа хүлцэх агууламжийг
давах тохиолдол ажиглагдснаас 1991 оны
5 дугаар сард хүлцэх агууламжийг 8-9
дахин давсан бохирдолтой байжээ. Усан
дахь ПИЧ-ын агууламж Сагсай гол Буянт
харуулын орчимд 0.1-21.9 мг/л-т хэлбэлзэж,
MNS4586-98 усны чанарын стандарт
(хүлцэх агууламж=10мг/л-ээс ихгүй байх)аас 5 удаа давж, Согоог гол-Хөх хөтөл
харуул, Дунд Цэнхэрийн гол-Мөнххайрхан
харуулын орчим хүлцэх агууламжийг давах
тохиолдол ажиглагдаагүй нь энэ харуулын
орчимд голын ус ахуйн болон малын
гаралтай органик бодисоор бохирдоогүйг
харуулж байна.

орчим хүлцэх агууламжийг давах тохиолдол
ажиглагдаагүй нь энэ харуулын орчимд
голын ус ахуйн болон малын гаралтай
органик бодисоор бохирдоогүйг харуулж
байна.
Буянт голын усны чанарын ажиглалтыг
Баян-Өлгий
аймгийн
Дэлүүн,
Ховд
аймгийн Ховд хотод байрлах харуул дээр
явуулдаг юм. Биогенийн элементүүд хүлцэх
агууламжийг давах тохиолдол Буянт голДэлүүн, Ховд харуулд 7-10 удаа /NH4+/,
9-20 удаа /NO2-/, 1-7 удаа /Pэрд/ тус тус
ажиглагдсан ба усан дахь аммонийн азотын
агууламж Ховд харуул орчимд 7 удаа
ажиглагдсанаас 2007 оны 11 дүгээр сард 9
дахин давсан тохиолдол ажиглагджээ. Усан
дахь биогенийн үзүүлэлтүүд: аммонийн
азот 0.00-4.10 мг N/л, нитритийн азот
0.000-1.520 мг N/л, нитратын азот 0.005.56 мг N/л, эрдэс фосфор 0.000-0.271
мг Р/л, нийт төмөр 0.0-0.5 мг/л болно.
Органик бодисын агууламж 0.1-14.5 мг/л-т
хэлбэлзэж байсан байна.

Хар-Ус нуурын усанд хийсэн олон жилийн
судалгааны
дүнгээс
үзэхэд
дундаж
эрдэсжилт ихэнхдээ 100-200 мг/л-ийн
хооронд хэлбэлзэх авч өвөл хаврын
улиралд түүнээс нэмэгдэж, судалгааны
хугацаанд хамгийн их эрдэсжилт 822
мг/л-т хүрч байсан байна. Усан дахь био
идэвхт бодисын агууламж дараах байдлаар
тодорхойлогдоно. Үүнд: аммонийн азот
0.00-1.76 мг N/л (хүлцэх агууламжийг 17
удаа), нитритийн азот 0.000-0.188 мг N/л
(хүлцэх агууламжийг 8 удаа), нитратын
азот 0.00-0.97 мг N/л, эрдэс фосфор
0.001-1.056 мг Р/л (хүлцэх агууламжийг
3 удаа), нийт төмөр 0.00-2.5 мг/л болно.
Органик бодисын агууламж 0.2-32.0 мг/л-т
хэлбэлзэж, хамгийн их агууламж (ПИЧ-аар
15-32 мг/л)-т хүрч, хүлцэх агууламжийг 3
удаа давж байсан байна.

Буянт голын усан дахь ПИЧ-ын агууламж
ихэнхдээ MNS4586-98 усны чанарын
стандарт (хүлцэх агууламж=10 мг/л-ээс
ихгүй байх)-аас давдаггүй ба судалгааны
хугацаанд Дэлүүн харуулын орчим 4 удаа,
Ховд хотын орчим 3 удаа зуны хур борооны
улиралд ажиглагдсан байна (Зураг 3.3.7).
Согоог, Сагсай, Дунд Цэнхэрийн голын
усан дахь биогенийн үзүүлэлтүүд хүлцэх
агууламжийг давах тохиолдол төдийлөн
ажиглагддаггүй
ба
судалгааны
нийт
хугацаанд Согоог голын усанд 2-4 удаа,
Сагсай голын усанд 1-8 удаа ажиглагдаж,
Дунд Цэнхэрийн гол-Мөнххайрхан харуулд
сүүлийн 3 жилд ажиглагдаагүй байна.

NH4

NO2

Зураг 3.3.7 Буянт гол-Ховд харуул орчмын усан дахь аммонийн болон нитритийн азотын
агууламж, мг/л
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л/c, 5) 0.003-0.03 л/c гэж 5 ангилан ус
агуулагч үе, бүсүүдийг нэгтгэн тооцоолжээ
(Зураг 3.3.8).

Хар нуур-Ховд голын савд Э.Буманцэцэг,
Ч.Болормаа
нарын
(2009)
явуул
судалгаагаар
хийсэн
усны
чанарын
судалгааны дүнгээр Хар-Ус нуурын урд
хэсгээр усанд бохирдлын индикатор зарим
шавьжууд ихээр илэрч байгаа нь энэ
хэсгийн нуурын ус нь хүний үйл ажиллагаа,
мал аж ахуй голлосон ашиглалттай
холбоотойгоор бохирдож байгаа ажээ.
Энэ нь эрэг орчмын бэлчээрийн зохистой
ашиглалт чухалчлагдаж байгааг харуулж
байна.

Өлгий хотын ус хангамж, Буянт голын
садраа адаг ба Ховд хотын ус хангамжийн
эх үүсвэр болох аллювийн хурдас дахь
газар доорх ус сайн судлагдсан бөгөөд
нийт 70.8 ам км талбайд 11.2 сая шоо
м/жил
нөөцтэй,
судалгааны
түвшин
харьцангуй доогуур байгаа 18892.9 ам км
талбайд тархсан аллювийн хурдас дахь
тасалданги цэвдэг бүхий ус агуулагч нүх
сүвэрхэг бүрдэл болон бусад нүх сүвэрхэг
бүрдэлд 1490.2 сая шоо м/жил (1.451 шоо
км/жил) усны нөөцтэй байна.

Уг сав газрын гол мөрөн, нуурын ус нь
“Гол мөрний усны чанарын ангилал”-аар
сүүлийн 10 жилийн судалгааны дүнгээс
үзэхэд 1 удаа, тухайлбал, 2002 онд БуянтХовд харуулын усны чанар буурч III зэргийн
“Бага бохирдолтой” ангилалд шилжиж
байснаас бусад үед I, II зэргийн “Маш
цэвэр”, “Цэвэр” гэж үнэлэгдсэн (Хүснэгт
3.3.2) байна.

Хар нуур-Ховд голын сав газрын 53.1
хувийг эзэлж буй хатуу үндсэн чулуулгууд
дахь ус агуулагч ан цавлаг бүсэд газар
доорх усны нийт нөөцийн дөнгөж 1.7 хувь
(29.7 сая шоо м/жил буюу 0.0291 шоо км/
жил) ногдож байна. Энэ нь газар доорх
усны тархац нэн жигд бус бөгөөд нөөц нь
хязгаарлагдмал болохыг харуулж байна.
Газар доорх усны ашиглалтын нөөцийг
гидрогеологийн нарийвчилсан судалгаагаар
тогтоосон 6 орд Хар нуур-Ховд усны голын
савд бий. Харин гидрогеологийн Баруун
системийн хэмжээнд газар доорх усны

3.3.4 Газар доорх ус
Монголын
гидрогеологийн
1:1000000
масштабтай зурагт (Н.Жадамбаа нар,
1996) ус агуулагч үе, бүрдэл, бүс тус бүрд
тархсан 1 км2 талбайд ногдож болох газар
доорх усны нөөцийг 1) 5 л/c–ээс их, 2)
0.003-5 л/c, 3) 0.003-1.0 л/c, 4) 0.003-0.1

Хүснэгт 3.3.2 Усны чанарын үнэлгээ
Гол мөрөн, нуур- Харуул

2000

Ховд- Өлгий

(0.12) (0.14) (0.11) (0.11) (0.11) (0.15) (0.18) (0.11) (0.19)
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ховд-Баяннуур

(0.25) (0.18) (0.18) (0.20) (0.27) (0.23) (0.19) (0.19) (0.41)
I
I
I
I
I
I
I
I
II

Ховд- Мянгад

(0.43) (0.57) (0.76) (0.55) (0.20) (0.30) (0.27) (0.29) (0.22)
I
II
II
II
I
I
I
I
I

Согоо- Хөххөтөл

-

2001

2002

2003 2004 2005 2006

2007

2008

(0.26) (0.10) (0.12) (0.14) (0.16) (0.14) (0.09) (0.32)
I
I
I
I
I
I
I
II

Буянт-Дэлүүн

(0.22) (0.16) (0.30) (0.31) (0.26) (0.43) (0.22) (0.38) (0.50)
I
I
I
II
I
II
I
II
II

Буянт-Ховд

(0.18) (0.22) (1.34) (0.20) (0.15) (0.66) (0.51) (0.59) (0.40)
I
I
III
I
I
II
II
II
II

Дундцэнхэр- Мөнххайрхан
Хар-Ус, Дөргөн

-

-

-

-

-

-

(0.11) (0.17) (0.13)
I
I
I

(0.25) (0.30) (0.14) (0.35) (0.26) (0.45) (0.61) (0.28) (0.34)
I
I
I
II
I
II
II
I
II
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Өлгий хот Ховд голын хөндийд тархсан
аллювийн хурдас дахь ус агуулагч нүх
сүвэрхэг
бүрдлийн
усыг
өрөмдмөл
худгуудаас ашиглаж байна. Өлгий хотын
эргэн тойронд 1) голоцен-плейстоцений
настай, аллюви-пролювийн гаралтай хурдас
дахь ус, 2) палеозойн (ангилагдаагүй дээд
ордовик-силур, доод-дээд силур) настай
атриажсан тунамал чулуулаг дахь ус
агуулагч ан цавлаг бүс доторх нүх сүвийн
ба ан цавын гэсэн үндсэндээ 2 төрлийн ус
тархжээ. Голоцен-плейстоцений настай,
аллюви-пролювийн хурдас дахь уст үе нь
элс, шавранцар дүүргэгчтэй хайрга, бул
чулуу, дайрга, элсэнцэр, шавранцраас
тогтсон, 60 м хүртэл зузаан, Ховд голын
татам, дэнж, цутгал сайр, гол горхины
садраа, уулын хормойн хушуу туудаст
тархжээ. Энэ бүрдлийн бүтцэд аллюви

ашиглалтын нөөцийг тодорхойлсон 20 орд
байна.
Буянт голын аллювийн гаралтай хурдас
дахь газар доорх усыг ашиглаж буй Ховд
хот ашиглалтын олон цооногтой юм. Энд 1)
их ундаргатай ус агуулсан дээд дөрөвдөгчорчин үеийн хурдас, 2) бага ундрагатай
ус агуулсан дунд-дээд дөрөвдөгчийн
үеийн хурдас, 3) үндсэндээ усгүй түрмэл
чулуулаг бий. Ховд хотын ус хангамжийн
эх
үүсвэрийн
сүүлийн
судалгаагаар
батлагдсан нөөц 16070 м3/хоног, үүнээс
ашиглаж байгаа нь 3900 м3/хоног буюу
судалгаагаар тогтоогдож, Усны газраар
батлагдсан нөөцийн 24.3 хувь, 1990 оноос
өмнө хийсэн судалгаагаар 13730 м3/
хоног гэж тогтоогдож, түүний 28.4 хувийг
ашиглаж байжээ.

Зураг 3.3.8 Баруун Монголын гидрогеологийн дүүрэгчлэл
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доторх артезийн ус тархсан 18 сав, уулс
хоорондын артезийн, дутуу артезийн 30
сав байдаг.

зонхилох ба хушуу туудаст пролюви, бэл
хормойн делюви-пролювийн хурдас байна.
Хушуу туудсын пролюви, бэл хормойн
делюви-пролювийн хурдас дахь газар
доорх усны ундарга 1.7-8.0 л/с, усны
илрэх гүн 2.3-9.0 м, аллювийн хурдас дахь
хайрга, элс, бул чулуу зэрэг нүх сүвэрхэг
бүрдэлд 1.0-6.9 м гүнээс, 2.5-27.4 л/с
ундаргатай, 0.13-0.4 г/л эрдэсжилттэй,
1.5-3.8 мг-экв/л хатуулагтай цэнгэг ус
илэрдэг. Палеозойн настай атриажсан,
ногоон-саарал, зөөлөн ногоон, ногоовтор
элсжин, зануужин, хөрзөн чулуулаг бүхий
үе давхарга, тэдгээрийн дундах занар,
шохойжингийн үе, мэшил зэргээс тогтсон
ус агуулагч ан цавлаг бүсийн газар доорх
усны илрэх дундаж гүн 18 м, ундарга 0.21.5 л/с байжээ. Өлгий хотын ус хангамжийн
төвлөрсөн эх үүсвэр голоцен-плейстоцений
настай, аллюви-пролювийн гаралтай хурдас
дахь ус агуулагч нүх сүвэрхэг бүрдлийн
усыг олборлон түгээдэг. Үүнээс гадна
төвлөрсөн бус ус хангамжийн зориулалтын
50 гаруй худаг байна. Үүний 26 худгийн
ус өгөмж ба нийлбэр ундарга нь 87.5 л/с,
худаг тус бүрийн ундарга 1.4 (худаг 8463)
-10 л/с (1111 ба 1105–р худаг) ундаргыг
туршилтын үед өгч байжээ. Ашиглалтын
худгуудын гүн 50 м-ээс үл хэтэрнэ. Сүүлийн
жилүүдэд энэ худгууд хувийн эзэмшилд
байгаа боловч тэдгээрийн гидрогеологийн
үзүүлэлт ихэнхидээ баримтжаагүй байна.
Төвлөрсөн эх үүсвэрийн газар доорх усны
нөөц 13730 л/с, үүнээс 2007 оны дүнгээр
6500 л/с ус олборложээ. Төвлөрсөн эх
үүсвэрийн ашиглалтын цооногоос хамгийн
сайн ундаргатай нь 4653 дугаар худаг 1.89
м төвшний бууралтад 25.0 л/с ундаргатай,
1 дүгээр худаг 1.74 м төвшний бууралтад
27.4 л/с ундаргатай нь туршилт судалгааны
үед тогтоогджээ. Хувийн эзэмшлийн
худгуудад ус хангамж, гидрогеологийн
мэргэжилтнүүд хамтран горимын судалгаа
хийх шаардлагатай байна.

Газар доорх усны нөөцийг Хар нуурХовд голын сав газар, үүний дотор
ус ашиглалтын балансын 3 нэгж, түүн
нутгаар
тодорхойлоход
дэх
сумдын
(Н.Жадамбаа, 2010) Буянт голын савд
0.139 км3/жил, Ховд голын савд 0.786 км3/
жил ба Хар Ус-Дөргөн нуурын өмнөд сав
газарт 0.423 км3/жил байна. Газар доорх
усны харьцангуй элбэг нөөцтэй нь Цэнгэл,
Улаанхус, Ногооннуур сум ба бусад сумдад
харьцангуй бага, ялангуяа, Буянт голын
савд Дэлүүн сумаас бусад нь багавтар
нөөцтэй байна (Хүснэгт 3.3.3).

3.4 Сав газрын ус хэрэглээ
Ховд голын сав газраас нийт 105.6 мянган
хүн, 2647.9 мянган мал ундаалдгаас гадна
Өлгий хотын хүнс, эрчим хүч, барилгын
болон ноос угаах үйлдвэрүүд, Хотгорын
нүүрсний уурхай гэх мэт, үйлдвэрийн
газрууд, сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг, төр,
захиргааны албан газрууд, боловсрол,
соёлын болон олон улсын байгууллагууд,
зочид буудал, зоогийн газар, дэлгүүр,
засварын
газар
зэрэг
үйлчилгээний
газрууд ус хэрэглэдэг бөгөөд 660 га-д
усалгаатай газар тариалан эрхэлж, 40
га-д мод үржүүлдэг байна. Эдгээрийн ус
хэрэглээний талаарх тодорхой бүртгэл,
мэдээ, судалгаа байдаггүй, энэ нь БаянӨлгий аймгийн Засаг даргын тамгын газар,
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт
усны мэргэжлийн хүн ажилладаггүйтэй
холбоотой.
Буянт голын сав газраас нийт 47.5 мянган
хүн, 489.8 мянган толгой мал, амьтан
ундаалдгаас гадна Ховд хот, Буянт, Мянгад
сумын төвд албан байгууллага, үйлдвэр,
үйлчилгээний байгууллагууд байх авч, Ховд
аймгийн төр, захиргааны байгууллагуудаас
ус хэрэглээний талаарх судалгааг гаргах
бүртгэл,
судалгаа,
мэдээллийн
сан,
мэргэжилтэй боловсон хүчин байдаггүй
ажээ.

Өлгий хотод газар доорх усны горимын
судалгааг нэлээд сайн хийж байсан
мэдээ
баримт
геологийн
салбарын
байгууллагуудад хадгалагдаж байгаа болно
(дэлгэрэнгүй тайланг үзнэ үү).

Харин Увс аймгийн Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын
газар
Бөхмөрөн,
Ховд,
Өмнөговь сумдын ус хэрэглээний мэдээг

Баруун Монголд 54 сав, үүний дотор ул
хөрсний ус зонхилж тархсан 6 сав, уулс
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Хүснэгт 3.3.3 Газар доорх усны нөөц, усны аж ахуйн балансын 3 нэгжээр (Буянт, Ховд гол, Хар
Ус-Дөргөн нуурын өмнөд сав )
Газар доорх усны нөөц, 106 м3/жил
No

Аймаг

Сумын нэр
Буянт

1

Баян-Өлгий

Ховд

Нуурын өмнөд сав

Нийт

Алтай

50.19

50.19

2

Алтанцөгц

29.67

29.67

3

Баянннур

38.67

38.67

4

Бугат

33.64

33.64

5

Буянт

30.23

30.23

6

Дэлүүн

7

Ногооннуур

84.78

84.78

8

Сагсай

38.41

38.41

9

Толбо

48.87

49.06

10

Цэнгэл

106.05

106.05

11

Улаанхус

98.71

98.71

12

Өлгий

1.7

1.7

13

Говь-Алтай

Хөхморьт

14

Ховд

Буянт

78.5

11.16

0.19

21.03

2.52

0.01

89.67

22.76

22.76

21.56

45.11

15

Чандмань

84.48

84.48

16

Дарви

24.8

24.8

17

Дөргөн

43.29

43.29

18

Дуут

24.62

35.29

19

Эрдэнэбүрэн

20

Жаргалант

1.11

21

Ховд

27.34

22

Манхан

70.95

70.95

23

Мөнххайрхан

41.48

41.48

24

Мөст

1.83

1.83

25

Мянгад

8.02

39.16

26

Зэрэг

40.94

40.94

27

45.77

45.77
1.11

18.78

0.03

31.11

46.12

Бөхмөрөн

59.69

59.69

28

Ховд

40.33

40.33

29

Өлгий

30

Өмнөговь

31

Увс

10.67

Завхан

0.03
15.31

Дөрвөлжин
Нийт

138.87

785.86
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15.31

38.64

38.64

423.41

1348.14
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төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байжээ. 19901995 онд их хувьчлалын үеэр услалтын
системүүд хувьчлагдсан нэрээр орон
нутгийн өмчид шилжин барилга байгууламж
болон тоног төхөөрөмжийг тонож, ашиглах
боломжгүй болжээ. Үүнд олон тооны
бороожуулах агрегат, насос станц үрэгдэн
алга болжээ. Түүнчлэн суваг, усан сангийн
доторлогооны төмөр бетон хавтангууд,
далд сүлжээний ган хоолойн нэлээд хэсгийг
ухаж аван сүйтгэжээ (Хүснэгт 3.4.1).

гаргажээ. Эдгээр сумдын хүн амын унд
ахуйд жилд 62.4 мянган м3, худалдаа,
үйлчилгээнд 0.1 мянган м3, хөдөө аж ахуйд
1179.6 мянган м3, нийт 1242.1 мянган м3
ус хэрэглэнэ. Нийт ус хэрэглээний 95
хувийг хөдөө аж ахуйд, үлдэх 5 хувийг
хүн амын унд, ахуйн болон үйлчилгээний
зориулалтаар хэрэглэдэг байна.
3.4.1 Инженерийн хийцтэй услалтын
систем
Улсын хөрөнгө оруулалтаар Ховд гол
түүний
цутгал
голуудад
инженерийн
хийцтэй 2995 га талбай бүхий 10 гаруй
услалтын систем байгуулсан байжээ.
Систем нь голоос ус авах бетон толгойн
барилга, бетон эсвэл чулуун доторлогоотой
гол суваг, бороожуулах агрегатаар услах
ил эсвэл далд яндан хоолойн сүлжээтэй,
ЗХУ-д (хуучин нэрээр) үйлдвэрлэсэн
Волжанка, ДДН-100, Фрегат бороожуулах

Эрдэнэбүрэнгийн 880 га талбайг услах
чадвартай услалтын систем байсан бол
гол сувгийн төмөр бетон доторлогоог
хуулан авсан, усалгааны насос станц,
далд
сүлжээ,
Фрегат
бороожуулах
төхөөрөмжүүд үрэгджээ. Ус авах толгойн
барилгын хаалтуудыг тонож, сувгийн ус
ашиглалтгүйгээр, талбайгаар урсан голд
цутгаж байна.

Хүснэгт 3.4.1 Инженерийн хийцтэй услах системүүдийн ашиглалтын байдал

¹

Сум

Услалтын
системийн
нэр

Голын
нэр

Талбай, Ашиглалтад
га
орсон он

Одоогийн ашиглалтын
байдал

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ
1

Сагсай

Өмнөгол

Өмнө

37

1977

Усалгаатай хадланд энгийн
халиах аргаар усалдаг.

2

Алтанцөгц

Хар-Үзүүр

Ховд

150

1978

Хүнсний ногоо, малын
тэжээлд ýнгийн халиах
аргаар усалдаг.

3

Улаанхус

Согоог гол

Согоог

144

1984

46 га-д усалгаатай хадланд,
ус хүрдэггүй, энгийн халиах
аргаар усалдаг.

4

Сагсай

Улаандэл

Сагсай

500

1983

Барилгууд эвдэрч тоногдсон,
ашиглахгүй байгаа

5

Цэнгэл

Харганат

Харганат

385

1984

Усалгаатай хадланд энгийн
халиах аргаар усалдаг.

6

Буянт

Мандахын ам Мандах

270

1984

Усалгаатай хадланд энгийн
халиах аргаар усалдаг.

7

Өлгий

Их булан

Ховд

112

1986

Ховд голын усны түвшин
доошилсноос ус авч чадахгүй
болсон, хүнсний ногоо
хадланд ашиглана.

8

Баяннуур

Цул Улаан

Ховд

161

1986

Төмс, хүнсний ногоо, малын
тэжээл тариалдаг, энгийн
халиах аргаар усалдаг.
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ХОВД АЙМАГ
9

Эрдэнэбүрэн Эрдэнэбүрэн Ховд

10 Буянт

Шаргуу

Ховд

ДҮН

880

1985

Систем тоногдсон,
ажиллахгүй байна

356

1978

Систем тоногдсон,
ажиллахгүй байна.

2995

болон бусад тоног төхөөрөмж нь тоногдсон
тул ихэнхи нь ажиллахгүй байна. Эдгээрийн
дотроос 12 услалтын системийн толгойн
барилга, гол сувгийг ашиглан талбайд ус
халиах аргаар малын тэжээл, төмс, хүнсний
ногоо тариалж, ашиглаж байна.

Баян-Өлгий аймгийн Харганат, Их Булан,
Согоог гол зэрэг услалтын системд
усалгааны далд сүлжээ үлдсэн боловч
насос станц, бороожуулах төхөөрөмж
устжээ.
Ус ашиглалтын судалгааг 2009 оны 9, 10
дугаар сард явуулсан тул зун ашиглаж
байгаад хаасан, голын усны түвшин
буурснаас усны хэмжээ багассан зэрэг
шалтгаанаар хэрэглэж байгаа усны хэмжээг
талбайтай нь уялдуулан ойролцоогоор
тодорхойлжээ (Б.Дагвадорж, 2010).

Буянт голоос ус авч усалгаатай тариалан
эрхэлж байгаа газрууд хэд хэд байна. Ховд
аймгийн Жаргалант, Ховд, Буянт сумдын
500 гаруй хүн, аж ахуйн нэгж, хоршоо,
нөхөрлөлийн 2000 гаруй га талбайг Буянт
голоос усалж, төмс хүнсний ногоо, малын
тэжээл, жимс тариалж байна.

Улсын хөрөнгө оруулалтаар Буянт голоос
ус авах инженерийн хийцтэй 496 га талбай
бүхий 2 услалтын систем байгуулсан байна.
Эдгээр системүүд эвдэрч, тоногдсон,
ажиллахгүй байна (Хүснэгт 3.4.2).

Ховд хот орчимд Буянт голоос Жанжин
боолт болон бусад 10 гаруй газраас ус авах
барилга, байгууламж байгуулан ашигладаг,
хувиарлагдан,
голын
ус
сувгуудаар
тардгаас зуны усалгааны хугацаанд Буянт
голын ус нийт талбайд хүрдэггүй тул
усны маргаан байнга гардаг. Сүүлийн
жилүүдэд уур амьсгал хуурайшиж, хур
тунадас багассанаас Буянт голын урсацын
хэмжээ буурч, газар тариалан эрхлэгчдэд
ихээхэн бэрхшээл учрах болжээ. Буянт гол
усалгааны үед Ховд голд хүрч цутгахгүй
байна.

Бусад голуудаас ус авахаар 456 га талбай
бүхий 3 инженерийн хийцтэй услалтын
систем байгуулсан байжээ (Хүснэгт 3.4.3).
Ховд, Буянт болон бусад голоос ус авах
инженерийн хийцтэй 2995 га талбай бүхий
15 услалтын систем байгуулсан байжээ.
Эдгээр системүүд эвдэрч, бороожуулах

Хүснэгт 3.4.2 Буянт голын дагуух инженерийн хийцтэй услах системүүдийн ашиглалтын байдал
¹

Сум

Услалтын
системийн
нэр

Голын
нэр

Талбай Ашиглалтад
га
орсон он

Одоогийн ашиглалтын байдал

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ
1

Дэлүүн Харганатын
тал

Ганц
мод

200

1982

Систем эвдэрч, тоногдсон,
ажиллахгүй байна.

ХОВД АЙМАГ
2

Буянт

Цуурайн
худаг
ДҮН

Буянт

296

1978

496

42

Систем эвдэрч, тоногдсон, энгийн
халиах аргаар хүнсний ногоо,
малын тэжээл усалдаг.
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Хүснэгт 3.4.3 Бусад голуудын инженерийн хийцтэй услах системүүдийн ашиглалтын байдал
¹

Сум

Услалтын
системийн
нэр

Голын
нэр

Талбай,
га

Ашиглалтад
орсон он

Одоогийн ашиглалтын
байдал

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ
1

Ногооннуур Хатуугийн
гол

Хатуу

270

1981

Систем эвдэрч, тоногдсон.

ХОВД АЙМАГ
2

Манхан

Улаанхүрээ

Дунд
Цэнхэр

146

1975

Энгийн халиах аргаар 105 га-д
хүнсний ногоо, малын тэжээл
усалдаг.

3

Зэрэг

Цагаан
бургас

Цагаан
бургас

40

1976

Ýнгийн халиах аргаар хүнсний
ногоо, малын тэжээл усалдаг.

ДҮН

456

Аравын гарамд 1500 м урт, 5-6 м өндөр
боомт байгуулан улирлын тохируулга бүхий
усан сан байгуулах төслийн ажлыг Хөдөө
аж ахуйн яамнаас хийсэн боловч, үнэ өртөг
өндөр, үр ашиг багатай гэсэн дүгнэлт
гарчээ. Буянт голоос ус авах, инженерийн
хийцтэй услалтын системүүд ажиллахгүй
байгаа бол энгийн аргаар услах олон
сувгууд ажиллаж байна.

ашиглаж байна. 2009 оны 10 дугаар сард
“Элэгт” хоршоо Цагаан голын үлдсэн
усыг хааж, хадлангийн томоохон талбайг
услахаар барилгын ажлыг хийж байв.
Ийнхүү Цагаан голын ус хадлангийн талбайг
халиалтаар услахад зориулагдан Ховд голд
хүрэлгүй хөрсөнд шингэдэг болж байна.
Үүний улмаас энэ голын дагуух ул хөрсний
усны төвшин нэмэгдэж намагжин, голын
адаг хавийн 4000 гаруй га талбайг ашиглах
боломжгүй
болжээ.
Хадланг
услахад
Монгол Улсын “Усны тухай” хуулийн дагуу
усыг зохистой ашиглах горим, журмыг
тогтоож, хэрэгжүүлэхгүй бол голыг хааж,
усыг үр ашиг багатай зарцуулдгаас
байгальд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлж
байгааг энэ жишээ харуулж байна.

Энгийн аргаар халиан усалж байгаа олон
эзэнтэй талбайн усалгааны сувгууд эмх
замбараагүй байрлалтай, элдэв төрлийн
хэлбэр дүрстэй байгаагаас усыг зохистой
ашиглах боломжгүй болжээ.
Буянт голын усны нөөцөд улирлын болон
олон жилийн тохируулга хийх замаар
их устай үерийн урсацыг хуримтлуулж
ашиглах боомт бүхий усан санг байгуулах
шаардлагатай болсон байна.

Харьцангуй чийглэг Даян, Хурган, Хотон
нуурын савд сүүлийн жилд хуурайшил
ихтэй, бэлчээр нь олон жилийн турш малын
хөлд хэт талхлагдсан зэрэг шалтгааны
улмаас бэлчээрийн гарц муудаж, тэжээлийн
нөөц хомсдсон байна. Орон нутгийн иргэд
малдаа тэжээл бэлтгэхийн тулд голуудаас
суваг татан малын бэлчээр, хадлан услах
болжээ. Түүний нэг жишээ нь 2320 м
өндөрт орших Сагсай сумын Холагаш голын
2 талаас татсан суваг юм (эдгээр услалтын
систем, хадлан усалгааны сувгийн талаарх
мэдээллийг дэлгэрэнгүй тайлангаас үзнэ
үү).

3.4.2 Хадлан, бэлчээр услах систем
Сүүлийн жилүүдэд энэ сав газарт хур
тунадас бага, гантай байгаагаас байгалийн
хадлан,
бэлчээрийн
гарц
муудаж,
хадлан авах, мал бэлчээрлэхэд ихээхэн
бэрхшээлтэй болжээ. Иймээс малчид
бэлчээрийн талбайг энгийн аргаар услах нь
түгээмэл юм.
Цэнгэл сумын нутагт Цагаан голоос суваг
татаж, Шар Говийн мод үржүүлгийн газар
хадлангийн талбайг усалж байна. Хатуугийн
голоос ус татаж, Элст говь, Их Мухар,
Бага Мухарын хадлангийн талбайг услахад

Ховд голоос ус авч Шаргуугийн 4000 га
хадлангийн талбайг услах суваг, Бөхмөрөн
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гол түүний цутгал голуудаас 150,0 сая
орчим м3 усыг хэрэглэжээ. Буянт голоос
усалгааны зориулалтаар 133.5 сая орчим
м3 усыг ашигласан байна. Ховд хотын
усан хангамжинд дунджаар 5000 м3/
хоног, жилдээ 1.8 сая м3 орчим газар
доорх усыг ашиглаж байна. Өлгий хотын
ус хангамжийн эх үүсвэрийн 4 худаг Ховд
голын дагуу байралдгаас 2 нь байнгын
ажиллагаатай
байна.
Гол
шугамаар
дамжуулан хэрэглэгчид 0.0243 м3/с буюу
жилдээ 0.8 сая м3 орчим ус хэрэглэж
байна. Өлгий хотын усан хангамжид 1.44
сая м3 газар доорх усыг хэрэглэж байна.

голоос ус авч 2000 га хадлангийн талбайг
услах зэрэг томоохон байгууламжууд 19761980 онд баригдсан боловч, голуудын усны
түвшин буурч, багассанаас ажиллахгүй
байна.
3.4.3 Мод, зүлэг ногоо услах систем
Баян-Өлгий аймгийн төв Өлгий сум
Ховд голоос Хүрлээ арыкийн сувгаар,
Ховд аймгийн төв Жаргалант сум Буянт
голоос Бугат үзүүрийн сувгаар ус авах
байгууламжууд байгуулан хотын мод, зүлэг
ногоо услахад зориулан ашиглаж байна.
Ховд голын усны хэмжээ багасаж, түвшин
буурсан үед ихээхэн ус авах боломжтой
байгаагаас үзэхэд их үерийн үед Өлгий хот
руу ус халин орох аюул учруулж болзошгүй
байгааг цаашид анхааралдаа авах хэрэгтэй
юм.

Баян-Өлгий, Ховд аймгийн нутагт гадаргын
усны гол, горхи, булаг шанд элбэг байдаг
болохоор бэлчээрийн мал аж ахуйн ус
хангамжид дулааны улиралд хангалттай эх
үүсвэртэй байна. Өвлийн улиралд ихэнх
гол горхи хөлдөх тул мал аж ахуйд олон
худаг ашигладаг. Хар-Ус нуурыг тойрсон
сумдын нутагт голын сүлжээ бага тул
газар доорх усыг голлон ашигладаг. 2007
оны уст цэгийн тооллогоор тус сав газарт
хамрагдах Ховд аймгийн 10 суманд 90
өрөмдмөл худаг, 47 богино яндант худаг,
591 энгийн уурхайн худаг, Баян-Өлгий
аймгийн 10 суманд 79 өрөмдмөл худаг, 9
богино яндант худаг, 633 энгийн уурхайн
худаг байжээ. 2007-2008 онд Ховд аймагт
72 худаг шинээр гаргасан буюу засварлан
ашиглалтад оруулснаар энэ савд хамрагдах
сумдад 48 худаг байгуулагджээ. 2007-2008
онд Баян-Өлгий аймагт 63 худаг шинээр
гаргасан буюу засварлан ашиглалтад
оруулснаас эдгээр сумдад 54 худаг нэмж
байгуулагджээ.

3.4.4 Үйлдвэрийн ус хангамж
Гадаргын усыг шууд ашиглаж байгаа
үйлдвэрийн газар Ховд, Буянт голын савд
байхгүй юм. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл
сумын нутагт гянт болд олборлох далд
уурхай дулааны улиралд ажилладаг ба Ховд
голоос ус авч хэрэглэдэггүй, харин ундны
усаа авдаг ажээ. Баян-Өлгий аймгийн
Ногооннуур сумын нутагт орших Асгатын
мөнгөний уурхайд хайгуул судалгааны
ажил хийсэн боловч баяжуулах үйлдвэр
байгуулагдаагүй, Ховд аймагт Хөшөөтийн
нүүрсний уурхайн хайгуул, судалгааг хийж
байна.
3.4.5 Бусад зориулалтын ашиглалт
Хар нуур-Ховд голын савд ян сарьдаг,
мөстөл, мөсөн гол, Даян нуур, Хурган,
Хотон, Тал, Толбо, Ачит зэрэг өндөр
уулсын нуурууд, Хар-Ус, Хар, Дөргөн
зэрэг говийн нуурууд зэрэг байгалийн
үзэсгэлэнт газрууд байдаг нь аялал
жуулчлал хөгжүүлэх тааламжтай нөхцөлтэй
байна. Эдгээр нуурууд загас агнуурын
ач холбогдолтой, унаган загасаар баялаг
бөгөөд түүний нөөцийг бага хэмжээгээр
ашиглаж байна.

Энэ сав газарт бие даасан томоохон ус
хэрэглэгч байхгүй байна. Харин үйлдвэрийн
газрууд Ховд, Өлгий хотод төвлөрч,
тэдгээрийн ус хангамж, хэрэглээг дээрх
төв суурины ус хэрэглээнд оруулсан болно.
Ховд,
Өлгий
хотууд
төвлөрсөн
ус
хангамжийн системтэй, түүнээс гарсан
бохир усыг цэвэрлэх байгууламжтай байна.

3.4.6 Гадаргын болон газар доорх ус
ашиглалт
Усалгааны
зориулалтаар
өнөөгийн
байдлаар ашиглаж байгаа усны хэмжээг
ойролцоогоор
тооцож
үзэхэд
Ховд

3.4.7 Усны эрчим хүч ашиглалт
Ховд, Буянт голуудын усны эрчим хүчийг
ашиглан жилд 24118 сая кВт-ц буюу 824.9
МВт чадал бүхий эрчим хүч үйлдвэрлэх
нөөцтэй гэж тодорхойлжээ (Хүснэгт 3.4.7.1,
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3.5 МВт чадлаар цахилгаан үйлдвэрлэн,
Баруун бүсийн эрчим хүчний системд
нийлүүлж, Манханы УЦС, Мөнххайрханы
УЦС ажиллахгүй байв.

БОЯ, Усны бодлогын хүрээлэн, Монгол
орны усны эрчим хүч, Эрдэм шинжилгээний
төсөл, 1994 он).
Ховд, Буянт гол, тэдгээрийн цутгал голууд
дээр усны эрчим хүчийг ашиглах барилга
байгууламж баригдаагүй байна. Харин
Хар-Ус нуураас эх авах Чонохарайх голд
12 МВт чадалтай Дөргөний УЦС, Хар-Ус
нуурт цутгах Төгрөг голд 150 кВт чадалтай
Манханы УЦС, Дунд Цэнхэр голд 150 кВт
чадалтай Мөнххайрханы УЦС-ыг улсын
хөрөнгө оруулалтаар барьжээ. 2009 оны
9 дүгээр сарын байдлаар Дөргөний УЦС

Хүснэгт 3.4.7.1 Ховд, Буянт голууд ба цутгал голуудын усны эрчим хүчний онолын потенциал нөөц
№

Голууд

Нийлбэр хүчин
чадал, kВт

Жилд үйлдвэрлэх боломжит цахилгаан
эрчим хүч, сая кВт-ц

1

Ховд

614780

22277.7

2

Буянт

53730

470.7

3

Сагсай

44871

393.1

4

Чонохарайх

7873

69.0

5

Бусад жижиг цутгал голууд

103658

908.0

ДҮН

824913

24118.4

Улаан, Шиврийн боомт, Сагсайн голд
Богоч, Улаан-Үзүүр, Мааньтын боомт
байгуулах, олон жилийн тохируулга хийх
судалгааг хийх шаардлагатай байна
(Зураг 3.4.1).
2. Ховд голын дагуу Баян-Өлгий аймгийн
Цэнгэл, Улаанхус, Сагсай, Бугат, Увс
аймгийн Ховд, Ховд аймгийн Мянгад
сумын төв, Буянт голын дагуу Буянт
сумын төв зэрэг төв сууринд үерийн
хамгаалалтын барилга байгууламжийг
барих шаардлагатай байна.
3. Усалгаатай газар тариалан, хадлангийн
чиглэлээр эхний ээлжинд инженерийн
хийцтэй услалтын хуучин системүүдийг
сэргээн, засварлах, орчин үеийн тоног
төхөөрөмжөөр
тоноглон
ашигтай
ажиллагааг
дээшлүүлэх,
4000
га
инженерийн хийцтэй услалтын систем
болон Буянт голын дагуу байрласан 2000
гаруй га талбайг бүрэн хүчин чадалд нь
хүргэн ашиглах, хэмнэлттэй, зохистой

Дүгнэлт
1. Ховд, Буянт голуудын усны эрчим
хүчний потенциал нөөц жилд 24118 сая
кВт-ц буюу 824.9 МВт чадал боловч
өнөөгийн байдлаар жилд 38.5 сая кВт-ц
цахилгааныг ашиглах чадвартай барилга
байгууламж баригдсан нь ердөө 0.16%
болж байна. Техник-эдийн засгийн
үндэслэлийг боловсруулсан Майхан
усан цахилгаан станц 57 сая кВт-ц,
Эрдэнэбүрэн 230,0 сая кВт-ц нийлээд
287,0 сая кВт-ц буюу 1.2% болж бага
зэрэг ахиц гарахаар байна. Баруун
бүсийн эрчим хүчний систем нь 2008 онд
62.5 сая кВт-ц цахилгааныг импортоор
ОХУ-аас авсанаас үзэхэд усны эрчим
хүчээр цахилгааны хэрэгцээгээ хангах
бүрэн боломжтой байна. Ховд голд
Хотон-Ховд, Цэнгэл, Улаанхус, Өлгий,
Алтанцөгц, Баяннуур, Эрдэнэбүрэн зэрэг
усан сан, Буянт голд Дэлүүн, Боомын
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Зураг 3.4.1 Боомт, усан сан, усан цахилгаан станц байгуулж болох газрын байрлал

6. Голоос авч байгаа усанд үнэ тогтоож,
эдийн засгийн хөшүүрэг хэрэглэдэг хууль
эрхийн баримттай болох, ус ашигласны
төлбөрийн
хөрөнгөөр
хяналтын
системийг
байгуулж
ажиллуулах
хэрэгтэй байна.
7. Усны үрэлгэн ашиглалт, хэрэглээг
зогсоохгүй бол Ховд, Буянт голын ус
багасаж, Хар-Ус нуур, Чонохарайх гол,
Хар, Дөргөн нуур, Тээл голд сөргөөр
илт нөлөөлж, эдгээр усны системийн
экологийн нөхцөл доройтож байна.
8. Хар нуур-Ховд голын савын газар доорх
усаар хангагддаг Өлгий, Ховд хотын
ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөц
хүрэлцээтэй байна. Эдгээр хотын ногоон
байгууламжийг Ховд, Буянт голоос
татсан сувгаас усалгаа хийж байгаа нь
бусад хотуудаас ялгаатай сайн талтай
байна. Харин усыг алдагдалгүй, шугам
хоолойгоор явуулах, тусгай системийг
бий болгон ариг гамтай хэрэглээнд
оруулах шаардлагатай байна.

ашиглах горимд шилжүүлэх арга хэмжээ
авах хэрэгтэй байна. Ховд голын дагуух
Шаргууд 4000 га, Бөхмөрөн голоос Ачит
нуурын 2900 га талбайг Улсын нөөцийн
хадлан бэлтгэх зориулалтаар хөрөнгө
оруулалт хийж, гэрээт компаниудыг
ажиллуулах хэрэгтэй.
4. Цагаан, Согоог, Холагаш, Хойт, Дунд
Цэнхэрийн гол зэрэг хадлангийн талбай
услахад усыг аль болохоор ашигтай
зарцуулах, үр ашиггүй хоосон урсгах
явдлыг буруулах арга хэмжээ авах нь
зүйтэй. Тухайлбал, Хатуугийн гол, Цагаан
голын усыг хадлангийн усалгаанд халиаж
ашиглан хөрсөнд шингээдэг болсноос
голын дагуух хөрсний ус ихсэж, нуур
цөөрөм олноор бий болж, намагжин,
голын адаг хавийн 4000 гаруй га талбай
ашиглах боломжгүй болжээ. Буянт
голоос 10 гаруй цэгээс салаалуулан
урсгаж, үр ашиг багатай ашигласнаас
голын ус Ховд голд хүрэхгүй байна.
5. Аймгийн байгаль орчны газар, голын сав
газрын зөвлөл голоос ус авч байгаа бүх
хэрэглэгчидтэй усыг зохистой ашиглах
гэрээ
байгуулж,
талбайг
услахад
шаардлагатай усыг авдаг, усалгааны бус
цагт ус авахыг зогсоож, зохих хаалтаар
хааж байдаг болгох.
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3.5 Экосистем
Хар нуур-Ховд голын сав газар биологийн
төрөл зүйлийн хувьд ихээхэн онцлогтой.
Энэ
сав
газарт
унаган
(эндемик)
зүйлүүдийн хувь хэмжээ өндөр байгаагийн
зэрэгцээ үндэсний болон олон улсын улаан
ном, ховор амьтдын жагсаалтад орсон зүйл
олон байгаа нь энэ нутгийн экосистемийг
хамгаалах, нөөцийг зохистой ашиглах
шаардлагыг улам өндөржүүлж байна.
Тухайлбал, мөлхөгчдийн 3 салбар зүйл
(энд бүртгэгдсэн нийт зүйлийн 50%), цохны
12 зүйл, 4 салбар зүйл, загасны 3 зүйл
унаган байна. Хар-Ус нуурын байгалийн
цогцолборт газарт 13 зүйл унаган ургамал,
Улаан номонд тэмдэглэгдсэн 86 зүйл
ургамлаас 22 зүйл нь тохиолдож байгаагийн
13 зүйл нь нэн ховор, 9 зүйл нь ховор гэсэн
статуст тооцогдож нийт ургамлын 18.1%-г
унаган ба завсрын унаган, нэн ховор, ховор
ургамал эзэлж байна. Мөн алтайн хойлог,
(Tetraogallus altaicus), өгөөлэй шулганаа
(Saxicola insignis) зэрэг унаган шувууд энд
бүртгэгджээ.

Хар нуур-Ховд голын сав газар усны ба
газрын экосистем, тэдгээр хоорондын
экотоноос
бүрдэнэ.
Усны
экосистем
дотроо нууруудын ба гол, горхины
экосистем, эх газрын экосистем дотроо
тагийн бүс, уулын хээр, ой, хээр, хуурай
хээр, цөлийн хээр, цөлийн г.м байгалийн
бүс, бүслүүрээр ялгагдана (Зураг 3.5.1).
Нэг зүйлийн бодгалиуд, тухайлбал, Хар-Ус
нуурын хос хун шувууд хунгийн популяцийг
үүсгэж байна. Хэд хэдэн популяци хамтдаа
бүлгэмдэл, тухайлбал, хунгийн популяци нь
галуу, нугас, хотон шувууны популяцуудтай
нийлж, тухайн нуурын шувууны бүлгэмдлийг
үүсгэнэ. Нуурын шувууны бүлгэмдэл загас,
усны шавьж, ургамал, замгийн бүлгэмдлүүд
нийлж, нуурын бүлгэмдлийг бүрдүүлж
байна. Бүлгэмдэл, орчны физик үзүүлэлттэй
хамтдаа экосистем болно. Тухайлбал, Ачит
нуурын бүлгэмдэл, нуурын ус, түүн дэх
химийн бодисын агууламж, нуурын хотгор,
эргийн тогтоц, ёроолын хурдас нийтдээ
Ачит нуурын экосистем болно.

Зураг 3.5.1 Хар нуур-Ховд голын усны сав газрын экосистемүүд
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хийгджээ. 2005-2007 онд их нууруудын
хотгорын хирномидын бүлгийг судалж
хэд хэдэн шинэ зүйл тэмдэглэжээ. Энэ
судалгааны ажлын хүрээнд 2010 онд 3
багт хамрагдах 10 овгийн 17 төрлийн
усны шавж тэмдэглэжээ. EPT-ийн баялаг
болон элбэгшлийг үндэслэн судалгаанд
хамрагдсан голуудын усны чанарыг үнэлсэн
байна (дэлгэрэнгүй тайлангаас үзнэ үү).
Сав газрын эхээс доошлох тусам усны
шавжийн баялаг болон элбэгшил буурч,
усны бохирдол ихсэж, голын экологийн
төлөв байдал хүн, малын нөлөөгөөр
доройтож байгааг илтгэж байна.

3.5.1 Амьдрах орчин
Хар нуур-Ховд голын сав газар умрын
тайга, өндөр уул, төв Азийн хээр, цөлийн
экосистемүүдийн уулзвар нутаг бөгөөд гол,
нуурын сүлжээ сайтай юм. Тиймээс өндөр
уулын ян сарьдаг, мөстөл, мөсөн гол, ой,
хээр, хуурай хээр, гол, нуур, ус намаг, хад
асга зэрэг байгалийн олон янзын амьдрах
орчин хослон тогтжээ. Уур амьсгалын
эрс тэс нөхцөл нь амьдрах орчны эдгээр
хэлбэрийг илүү эрсдэлтэй болгож байна.
Эдгээр олон төрлийн амьдрах орчны
заримыг нь толбон (patch) экосистем гэж
үзэж болохоор байна. Жишээ нь: Дэвэлийн
арал юм.

Загас. Энэхүү сав газар нь Алтайн шар,
нохой, давжаа сугас, Монгол хадран, шивэр
хадран зэрэг агнуурын загастайгаас гадна
агнуурын ач холбогдолгүй сахалт эрээлж,
шинээр нутагшуулсан Байгалийн омоль,
шивэр жарга, цагаан зарам зэрэг 11 зүйл
загас амьдрах ба ихэнх нь Төв Азийн унаган
загас юм. Их нууруудын хотгорын нуур,
голын загасны нөөц баялгийн ашиглалт
уламжлал болон хөгжөөгүй боловч 1990
оноос зах зээлийн тогтолцоонд шилжсэнээс
эхлэн өнөөг хүртэл Их нууруудын хотгорын
Айраг, Хяргас, Ачит, Толбо зэрэг нуурт
нутгийн иргэд загас агнаж зах зээлд
борлуулах явдал түгээмэл болсон билээ.
Энэ бүс нутгийн нуур голын усны нөөц,
чанар, газар зүйн байршил, байгаль, цаг
уурын онцлогоос хамааран тэнд амьдрах
загас зүйлийн бүрдэлийн хувьд ялгаатай
байдаг (Хүснэгт 3.5.1).

Амьдрах орчны энэ онцлогтой уялдан
энэ бүс нутагт экологийн дасан зохицох
чадвар сайтай бүс нутгийн унаган, өвөрмөц
бүлгэмдлүүд (загас, мөлхөгчид, хөхтөн)
түүхэн хөгжлийн явцад үүсчээ. Чухам ийм
онцлог экосистемд биологийн төрөл зүйл,
генийн үнэт нөөц бүрэлдэн тогтсон байдаг.
Толбон экосистемүүд маш эмзэг бөгөөд
нэгэнт доройтсон бол нөхөн сэргэх бараг
боломжгүй байдаг
3.5.2 Биологийн олон янз байдал
Цахиурт
замаг. Усан экосистемийн
бүлгэмдлүүдээс
харьцангуй
сайн
судлагдсан бүлгэмдлийн нэг нь цахиурт
замгийн бүлгэмдэл юм. 2005-2007 онд их
нууруудын хотгорт хийсэн судалгаагаар 307
зүйл цахиурт замаг илрүүлжээ. Амьдрах
орчны олон янз байдлаас хамааран энд
цэнгэг болон давстай усны цахиурт замгууд
бүртгэгдсэнээс гадна амьдралын олон
хэлбэртэй тохиолдож байна.

Хар-Ус, Хар нуурт Алтайн шар сугас, нохой
сугас, шөвгөр хошуут сугас, монгол хадран
гэх 4 зүйлийн загас амьдардаг бол Дөргөн
нуурт зөвхөн Алтайн сугас тохиолдоно.
1999 онд Геоэкологийн хүрээлэн ХарУс, Хар, Дөргөн нуурт судалгаа явуулж,
Хар-Ус нуураас 90 тн, Хар нуураас 40 тн,
Дөргөн нуураас 70 тн, Ногоон нуураас
10 тн загасыг жилд агнах боломжтой гэж
тогтоосон. ШУА-ийн Ерөнхий ба сорилын
биологийн хүрээлэн 1980 онд Баян-Өлгий
аймгийн зарим нуурт загасны нөөцийг
тогтоох судалгаа хийжээ (Хүснэгт 3.5.2).
Мөн ийм судалгааг 1988 онд Сибирийн
загасны аж ахуйн хүрээлэн хийсэн байдаг.
ОХУ-ын Загасны аж ахуйн яам Монгол
Улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан

Хар Ховд голын сав газрын эхэн хэсэгт
замгийн зүйлийн бүрдэл цөөн, жигд
байдлын итгэлцүүр бага утгатай буюу нэг
зүйлийн эзлэх хувь өндөр байгаа нь орчны
хүчин зүйлээс ялангуяа өндөрлөг, хүйтэн
байх, мөстөл, мөсөн голын нөлөөтэй
холбоотой. Харин Ховд, Буянт голын сав
газар ашиглалтын төстэй нөлөөнд орших
учраас шим бодисын усан дахь агууламж
их, бүлгэмдлийн бүтэц төстэй байна
(дэлгэрэнгүй тайлангаас үзнэ үү).
Макро
шавжийн

сээр
нуруугүйтэн.
судалгаа энэ нутагт

Усны
бага
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Хүснэгт 3.5.1 Их нууруудын хотгорын загасны зүйл бүрдэл
№

Загасны нэр

1

2

3

4

5

1

Монгол хадран – Thymallus brevirostris

+

+

-

-

+

2

Сибирийн хариус – Thymallus arcticus

+

-

-

-

-

3

Алтай сугас /осман/ – Oreoleuciscus potanini

-

-

+

+

+

4

Давжаа сугас – Oreoleuciscus humilis

-

-

+

+

5

Ургамал идэшт хэлбэр

+

+

-

-

6

Шөвгөр хошуут хэлбэр

-

+

-

-

7

Загасан идэшт – Opreoleuciscus pewzowi

-

+

-

-

+

8

Сахалт эрээлж – Вarbatula toni

+

+

-

+

+

9

Толбот эрээлж – Nemachilus strauchi

-

-

+

-

Тайлбар: 1- Ховд голын эх, 2- Ховд голын адаг, Чоно харайх гол, Хар-Ус, Хар нуур, 3- Тэс гол
Увс нуур, 4- Орог нуур, Таацын цагаан нуур, Бөөн цагаан нуур, Улаан нуур, 5- Завхан гол, Айраг,
Хяргас нуур

гэрээний дагуу “Алтайрыбпром” хэмээх
байгууллага Баян-Өлгий аймгийн Хотон,
Хоргон, Даян, Ачит, Толбо, Тал зэрэг
нууруудаас загас агнаж эхэлжээ. Агнуурын
төрлийн гол загаст Алтайн сугас – Oreoleuciscus potanini, Давжаа сугас – Oreoleuciscus humilis, Монгол хадран – Thymallus brevirostris давамгайлдаг байна.

Хар-Ус нуурын байгалийн цогцолборт
газарт 58 овгийн 234 төрлийн 455 зүйл
ургамал бүртгээд байгаагаас 90 зүйл нь
эмийн, 13 зүйл нь Монголын Улаан номонд
орсон, 9 зүйл нь үлдэц ба завсрын унаган,
ховор нийт 60 зүйл ургамал ургадаг.
Сонирхол татдаг ургамлаас ганц навчит
салжир (Gueldenstaedtia monophylla), цав
цагаан бөлбөө (Numpheacea candida),
алтан саахуу цэцэг (Nuphar pumilum), эгэл
шагшуурга ургадаг (Phagmites communis)
юм.

Ургамлын аймаг. Хар нуур-Ховд голын
сав газрын ургамлын аймгийн судалгаа
тусгайлан хийгдээгүй байна. В.И.Грубовын
“Монгол орны гуурст ургамал” ургамал
тодорхойлох бичгээс Монгол Алтай, Ховд,
Их нуурууд тойрогт хамрагдах ургамлын
зүйлүүдийг шүүж үзэхэд 1270 орчим
ургамал олдож байна.

Монгол оронд 19 зүйл унаган ургамал
байдгаас, тус савд 13 зүйл ургамал
нь байна. Монголын Улаан номонд
тэмдэглэгдсэн 86 зүйл ургамлаас 22 зүйл
нь тохиолдож байгаагийн 13 зүйл нь нэн

Хүснэгт 3.5.2 Баян-Өлгий аймагт орших нууруудын загасны нөөц
¹

Нуурын нэр

Нөөцийн тойм

Жилд барих
загасны хэмжээ

1

Хотон

100

50

2

Хоргон

100

40

3

Даян

60

30

4

Ачит

300

160

5

Толбо

224

80
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Агнуурын үндсэн загас /%/
Нохой болон Шар сугас-70%
Монгол хадран-30%

Нохой болон Шар сугас-82.4%
Монгол хадран-17.6%

БҮЛЭГ III

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ФИЗИК ГАЗАРЗҮЙН
ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ХАНДЛАГА

нүүдлийн бөгөөд нийт 126 зүйл шувуу
энэ нутагт өндөглөдөг. Энд ирж зусдаг
цагаан элэгт, хээрийн цагаан элэгт, нугын
цагаан элэгт, намгийн цагаан элэгт, бахим
бүргэд, үхэр хөгчүү гэсэн 6 зүйл шувуу бий.
Эдгээрээс бахим бүргэдээс бусад нь ус
намагтай газар бараадан амьдарч тэрхүү
орчинд тархсан шувуу, мэрэгчтэн амьтдаар
хооллох ба Ховд голын татам, нуга тохой,
Сондуут гол, Шар булаг, Цагаан бургастайн
булаг зэрэг уулын нугын ус, намагшсан
газраар тааралдана.

ховор, 9 зүйл нь ховор ургамал байна. Нийт
ургамлын 4.5% сөөг, 1.2% модлог ургамал,
94.3% өвслөг,18.1%-г унаган ба завсрын
унаган, нэн ховор, ховор ургамал эзэлж
байна.
Усны ургамал. Монгол оронд 27 овгийн
45 төрлийн 86 зүйл усны гуурст ургамал
тэмдэглэгдсэнээс Хар нуур-Ховд, голын
сав газарт 53 зүйл тэмдэглэгджээ (В.И.
Грубов 1982).
Хар нуур-Ховд голын сав газрын амьтны
аймаг нэн баян. Энэ савд 6 багийн,
21 овогт багтах 82 зүйлийн хөхтөн
тэмдэглэгдсэн нь манай орны хөхтөний
зүйлийн бүрэлдэхүүний 60%, эндхийн
сээр нуруут амьтдын зүйлийн 20 гаруй
хувийг тус тус эзэлж байна. Эдгээрийн
дотор шавж идэштэн 7, гар далавчтан 7,
туулай хэлбэртэн 5, мэрэгчид 36, махчин
19, туруутан 8 зүйл тус тус тархжээ
(дэлгэрэнгүй тайлангаас үзнэ үү).

Хар-Ус нуурын байгалийн цогцолборт
газарт 268 зүйлийн шувууд бүртгэгдсэний
дотор 150 гаруй зүйл нь ус, намгархаг
орчны шувууд байдаг. Эдгээрийн ихэнх нь
нүүдлээр өндөглөн зусдаг шувууд бөгөөд
гангар хун (Cygnus cygnus), алаг шунгаач
(Bucephala clangula), хумхин бохио (Mergus merganser), цахиур бохио (Mergus albellus), зэрлэгшир нугас (Anas platyrhynchos) зэрэг усны шувууд нь Хар-Ус нуурын
байгалийн цогцолборт газрын харзалдаг
задгай устай хэсгээр өвөлждөг. Тэдгээрийн
дотор Монгол оронд төдийгүй дэлхийд
ховордож байгаа шувууд цөөнгүй байдаг.
Улаан номонд орсон борцгор хотон (Pelecanus crispus), халбаган хошуут (Platalea
leucorodia), хар өрөвтас (Ciconia nigra),
цэн тогоруу (Grus vipio), хархираа тогоруу
(Grus grus), хуруут хун (Cygnus olor), гангар
хун (Cygnus cygnus), хушуу галуу (Anser cygnoides), хээрийн галуу (Anser indicus), ямаан сүүлт нугас, усны цагаан сүүлт
бүргэд (Haliaeetus albicilla), алтайн хойлог
(Tetraogallus altaicus), гургуул (Phasianus colchicus) зэрэг жигүүртэн шувуудаас
гадна алтайн хойлог (Tetraogallus altaicus),
өгөөлэй шулганаа (Saxicola insignis) зэрэг
унаган зүйлүүд тохиолдоно.

Шувуу. Алтанхөхий уул болон Ховд гол
орчмын нутгаар 14 баг, 33 овогт хамаарах
90 төрлийн 149 зүйл шувуу тэмдэглэгдээд
байна. Нийт шувуудын 103 зүйл ердийн
тохиолдох, 15 зүйл элбэг (тураг гогой,
ангир, сохор элээ, цармын бүргэд, нохой
тас, начин шонхор, мөнгөлөг цахлай,
хөхвөр тагтаа, хадны тагтаа, хурын
ураацай, морин ураацай, шороон алаг
болжмор, улаан хушуут, их хөх бух, хээрийн
бор шувуу) байгаа ба тэдний 6 зүйл нь
нүүдлийн шувуу юм. Энд ховор зүйл 27,
нэн ховор 4 зүйл (ямаан сүүлт, гургуул,
хар өрөвтас, жороо тоодог) шувуу бий.
Энэ шувуудын 20.74% ховор, нэн ховор
байгаа нь зэргэлдээ бүс нутгаас орж ирдэг
ба Монгол орны ховор зүйлүүд байна. Нэн
ховор зүйлийн нэг хар өрөвтас (Ciconia nigra) Ховд голын хавцал, голын хөндийн
өндөр улиасан төгөлд цөөн тоогоор үүрлэж
өндөглөдөг. Иймээс Сэжигтийн хавцал,
Ховд голын дагуух голын хөндийн шугуй
бүхий байгалийн цогцолборыг хамгаалах
ажлыг өндөрсгөх шаардлагатай. Ховд голын
намагшсан газар, тохойгоор өвөлжөө бууц
ихтэй, хүний хөл, мал тасардаггүй нь ховор
зүйлүүдийн байршилд сөргөөр нөлөөлнө.
Энд тааралдах 149 зүйл шувуудаас 39
зүйл нь суурин амьдралтай, 110 зүйл нь

Хоёр нутагтан ба мөлхөгчид. Ховд
голын сав газарт нийтдээ 4 овог, 5
төрөлд хамаарах 7 зүйл оршин амьдарч
байна.
Үүнээс
шинээр
нутагшуулсан
замба гүрвэлийг эс тооцвол Монгол орны
мөлхөгчдийн зүйлийн бүрэлдэхүүний 31.8%
нь энэ бүс нутагт амьдардаг. Ховд голын
сав нутгийн мөлхөгчдийн тархац, биологи,
экологийн асуудлыг зүйл тус бүрээр авч
үзэн тархацын зураг гаргаж, тоо толгой,
амьдралын төлөв, бүс нутгийн үнэлгээ,
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хамгааллын байдал, тоо толгойд нөлөөлөх
хүчин зүйлсийг дэлгэрэнгүй авч үзсэн
байна (дэлгэрэнгүй тайлангаас үзнэ үү).
Шавж. Ямарч экосистемд шавж нь зүйлийн
баялаг, тоо, биомассаар зонхилдог тул
тухайн
экосистем
тогтвортой
оршин
тогтноход чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Хар-Ус
нуурын байгалийн цогцолборт газрын нутаг
дэвсгэрт эдүгээ хүртэл шавжийн судалгааг
бага хийжээ. Тус цогцолборт газарт
одоогийн байдлаар нийтдээ 6 багийн 17
овгийн 131 зүйлийн шавж бүртгэгдсэн
байна (К.Улыкпан, 2004, Ховд).

y

3.5.3
Экосистемийн
өөрчлөлт,
үр
дагавар
Уур амьсгал, газар ашиглалтын өөрчлөлт,
тухайлбал, сүүлийн 100 орчим жилд бий
болсон том жижиг хот суурин, газар
тариалан эрхлэлт, ялангуяа, сүүлийн 20иод жилд мал сүргийн тоо эрс нэмэгдсэн,
уул уурхайн хөгжил, хүмүүсийн байгаль
руу дайрах хандлага, аялал жуулчлал
нэмэгдсэн учраас Хар нуур-Ховд голын
сав газрын энэхүү эмзэг экосистемүүдэд
дараах өөрчлөлт, түүнээс улбаатай үр
дагавар гарч байна.
y

БҮЛЭГ III

ширгэснээр тухайн амьдрах орчны
биологийн төрөл зүйл устаж илүү
хуурайсаг
бүлгэмдлээр
солигдож
байна. Усны температур, хавар намрын
мөсний үзэгдэл эхлэх, дуусах хугацааны
өөрчлөлт нь загасны өсөж үржих,
амьдрах нөхцөлийг өөрчилж байна.
Сав газрын эхээс доошлох тутам нийт
бактерийн тоо өсөхгүй байгаа ч гэдэсний
өвчин үүсгэгч бүлгийн савханцрын
тоо нэмэгдэж, цахиурт замги йн олон
янз байдлын индекс (Shannon) өссөн
нь голын эхэн хэсэгт экосистемийн
бохирдол, доройтол харьцангуй бага
байгаад доошлох тутам усны бохирдол
ихсэж, голын экологийн төлөв байдал
доройтож байна (Хүснэгт 3.5.3).

Сав газрын 10.8 хувь Буянт голын савд,
34.1 хувь Хар-Ус, Дөргөн нуурын өмнөд
савд, 17.7 хувь Ховд голын савд, нийт 22
хувь улсын болон орон нутгийн тусгай
хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд
хамрагджээ. Буянт, Ховд голын савд
тагийн нуга, уулын ба хуурай хээрийн
экосистемийн
хамгаалагдсан
талбайн
хувь арай ахиу бусад системийнх бага
бол Хар-Ус, Дөргөн нуурын өмнөд савд
хамгаалалтад орсон нуур, хуурай ба
цөлөрхэг хээрийн эзлэх талбай арай ахиу
байна.

Уур амьсгалын дулааралтай холбоотой
жижиг гол, нуур, тойром, ус намгархаг
газрын
усны
түвшин
доошилж,

Хүснэгт 3.5.3 Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны чанарын биологийн үнэлгээ

Дээж авсан цэгүүд

Макросээр
Бактерийн Колиформын
Цахиурт
нуруугүйтэн
нийт тоо
нийт тоo
замаг (Shan(биотик
(106)
(102)
non index)
индекс)

Усны
чанарын
үнэлгээ

Хүйтний Оргилын өвөр
бэл

20

62

1.648799

0.3

цэвэр

Цагаан гол (Цэнгэл
сум, Загаст нуур баг)

140

2

1.543543

0.61

цэвэр

Сыргалы хоолойн гол
(Сыргалы хоолойн
застав)

70

60

2.968231

0.91

цэвэр

Ховд гол 1 (Цэнгэл
сумын төв)

55

142

2.646053

4.07

Бага
бохирдолтой

Ховд гол 2 (Өлгий хот)

5

71

2.944638

5.4

Дунд зэрэг
бохирдолтой

Буянт гол (Ховд хот)

30

244

2.521468

5.87

Дунд зэрэг
бохирдолтой
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Буянт голын сав

Нуур

Хамгаалагдсан хувь

1867.3

0.2

1867.3

0.22

Тагийн нуга

142549.4

17.2

43114.9

5.19

Өндөр уулын сарьдаг

56031.6

6.7

6516.8

0.78

Цөлөрхөг хээр

153199.9

18.4

305.2

0.04

Хуурай хээр

174615.6

21.0

4629.6

0.56

Өндөр уулын хээр

43881.1

5.3

1339.9

0.16

Суурин газар

2316.7

0.3

Нугархаг хээр

11903.9

1.4

1409.7

0.17

Хуурайдуу хээр

170341.8

20.5

19762.5

2.38

Байнгын урсацтай гол, голын
татам

74174.4

8.9

11159.6

1.34

830881.7

100.0

90105.6

10.84

Нуур

223278.9

7.9

214675.2

7.62

Тагийн нуга

199243.1

7.1

48844.3

1.73

Өндөр уулын сарьдаг

27653.0

1.0

17801.3

0.63

Хотгор, цайдам

104302.7

3.7

62137.6

2.21

Цөлөрхөг хээр

1145915.2

40.7

351505.3

12.48

Хуурай хээр

254924.2

9.1

38365.7

1.36

547.9

0.0

204.2

0.01

136767.3

4.9

26999.7

0.96

Суурин газар

3665.4

0.1

442.4

0.02

Нугархаг хээр

76890.5

2.7

7236.6

0.26

Хуурайдуу хээр

129021.3

4.6

43101.7

1.53

Байнгын урсацтай гол, татам

21870.0

0.8

7159.6

0.25

Манхан элс, тарамцаг

178556.7

6.3

11679.2

0.41

Хээржүү цөл

313550.7

11.1

131158.1

4.66

2816186.7

100.0

961310.7

34.14

БУЯНТ ГОЛЫН
САВ
Хар-Ус, Дөргөн
нуурын өмнөд сав

Хамгаалагдсан талбай
(га)

Экосистемийн нэр

Сав газарт
эзлэх хувь

Балансын нэгж

Сав газарт
эзлэх талбай
(га)

Хүснэгт 3.5.4 Сав газрын экосистем ба тэдгээрийн хамгаалагдсан байдал (WWF Mongolia,2010)

Мөнх цас
Өндөр уулын хээр

ХАР-УС, ДӨРГӨН
НУУРЫН ӨМНӨД
САВ
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Ховд голын сав

БҮЛЭГ III

Нуур

63166.0

1.2

25310.3

0.49

Тагийн нуга

960050.9

18.6

314287.9

6.09

Өндөр уулын сарьдаг

261680.5

5.1

155657.6

3.02

Уулын тайга

26650.8

0.5

26615.4

0.52

Хотгор, цайдам

2302.3

0.0

Цөлөрхөг хээр

1012981.5

19.6

10767.8

0.21

Хуурай хээр

1285328.6

24.9

105762.5

2.05

Мөнх цас

75252.9

1.5

59046.2

1.14

Өндөр уулын хээр

514633.6

10.0

76419.9

1.48

Суурин газар

32783.1

0.6

Нугархаг хээр

257.9

0.0

257.9

0.00

Хуурайдуу хээр

403718.3

7.8

76376.2

1.48

Байнгын урсацтай гол, голын
татам

330895.0

6.4

59419.8

1.15

Цармын сийрэг ой

3460.3

0.1

1348.1

0.03

Уулын тайга

1540.6

0.0

1313.8

0.03

ХОВД ГОЛЫН САВ

4974702.3

96.4

912583.4

17.69

НИЙТ

8621770.7

1963999.7

22.78

0.00

0.00

Жич: Газрын зурагны маштабны хэмжээний зөрөөнөөс хамаарч экосистемийн болон сав газрын
хил, талбай зөрсөн.

тарвага, азийн минж, шар үнэг, хярс,
хүрэн баавгай, ойн булга, суусар, нохой
зээх, дорго, голын халиу, ирвэс, шилүүс,
мануул, зэрлэг гахай, халиун буга,
бор гөрөөс, янгир ямаа, аргаль хонь)
тоо толгой, тархац нутаг хүн, малын
нөлөөгөөр цөөрч, хумигджээ.
4. Агнуурын ач холбогдолгүй, хүний
үйл ажиллагааны нөлөөнд төдийлөн
өртөмхий бус шавж идэштэн, гар
далавчтан, мэрэгч хөхтний тоо толгой
хэвийн юмуу элбэг, тархац нутаг нь
төдийлөн багасаагүй байна.
5. Голууд нь усны нөөцийн зэрэгцээ
энергийн чухал нөөц болсоор ирсэн. Том
хэмжээний усан сан үүссэнээр боомтын
дээд хэсэгт усан сан үүсэж, урсгал усанд
зохицсон зарим зүйл хэдэн километрт
устаж алга болдог. Усанд автсан хуурай
газрын ургамал ялзарч задарснаар их
хэмжээний шим бодис усанд улмаар
анхдагч бүтээмж эрс нэмэгдэж, усны
ёроолын хүчилтөрөгчийн хангамж эрс

Дүгнэлт
1. Хар нуур-Ховд голын сав газар толбон
экосистемүүдэд
түшиглэсэн
түүхэн
хөгжлийн явцад бүрэлдэн тогтсон
өвөрмөц бүлгэмдэл, генетик нөөц,
түүний амьдрах орчин олон талаар
аюулд өртсөн байна. Тухайлбал, Ховд,
Буянт голын дагуух бургасан ой хэт
ашиглалтын улмаас устах аюулд орсон
байна. Энэ ой уствал олон зүйлийн
ургамал, амьтны амьдрах орчин үгүй
болох ба гадаргын болон газар доорх
усны нөөцөд ноцтой нөлөөлөхөд хүрнэ.
2. Төв Азийн минж, голын халиу, ирвэс,
гургуул, уран шувуу, зэгсний гахай зэрэг
Монгол орны улаан номонд бүртгэгдсэн
ховор амьтдын тархац нутаг ашиглалтад
хэт автагдсанаар тоо толгой нь цөөрч
устаж үгүй болох магадлал өндөр
байна.
3. Уламжлалт ан авын 21 зүйл амьтны
(бараан хэрэм, монгол тарвага, алтайн
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буурна. Загасны үржил, ялангуяа, голд
түрсээ шахдаг загасны үржил хөгжилд
боомт ихээхэн хор холбогдолтой
байдаг.
6. Боомтоос дооших голын хэсгийн урсац
ямар нэг хэмжээгээр багасч байгалийн
зохицуулга нь алдагддаг. Урсац буурах
нь аажим тасралтгүй явагдсаар урсгал
үгүй болох нь ч бий. Эдгээр голуудыг
боож тариалангийн талбайг усалснаар
ус ширгэж давсжсанаар бүх амьд
организм нь устаж үхмэл жижигхэн нуур
болсон жишээ олон бий.
7. Цаашид нүүдлийн шувуу, загасны
үржил, нүүдэлд онцгой ач холбогдолтой
Сэжигтийн хавцал, Чонохарайх, Ховд
голын дагуух, ан амьтдыг хамгаалахад
онцгой ач холбогдолтой Дэвэл зэрэг
арал хэлбэрийн экосистемийг улсын
болон орон нутгийн хамгаалалтад авах
хэрэгтэй байна.
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бэлчээрийн талбайтай сумдын тоонд Ховд
аймгийн Буянт, Эрдэнэбүрэн, Мөнххайрхан,
Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур, Алтанцөгц,
Сагсай, Буянт, Бугат сумд; 400.0 мянган гагаас дээш бэлчээрийн талбайтай сумдад
Ховд аймгийн Чандмань, Дарви, БаянӨлгий аймгийн Дэлүүн, Улаанхус сум орно.

4.1 Нийгэм-эдийн засгийн хөгжил:
салбаруудын хөгжлийн тойм
Газрын нэгдмэл сангийн бүтэц. 2008
оны байдлаар Хар нуур-Ховд голын сав
газрын нийт нутаг дэвсгэрийн 80.2 хувь нь
хөдөө аж ахуйн зориулалттай газар, 17.6
хувь нь тусгай хэрэгцээний газар, 1.2 хувь
нь усан бүхий газар, 0.2 хувь нь ойн сан
бүхий газар, 0.4 хувь нь хот, тосгон, бусад
суурины газар, 0.4 хувь нь зам, шугам
сүлжээний талбай байна. Газрын нэгдмэл
сангийн бүтэц сав газрын сумдаар бага
зэрэг ялгаатай юм. Үүнийг Зураг 4.1.1-д
харуулав.

Хар нуур-Ховд голын сав газрын нийт
бэлчээрийн нөөцийн 57.1 хувь нь өвөлхаврынх, 42.9 хувь нь зун-намрынх байна.
Газрын нэгдмэл сангийн бүтцээс үзэхэд
Хар нуур-Ховд голын сав газарт эрхэлдэг
эдийн засгийн гол салбар бол бэлчээрийн
мал аж ахуй байна гэдгийг нотлоно.

Бэлчээрийн талбай. 2008 оны тайлангаар
сав газар дахь хөдөө аж ахуйн газрын
бүрэлдэхүүнд багтдаг бэлчээрийн талбайн
хэмжээ 7525.3 мянган га бөгөөд үүний
16.3 хувь нь Буянт голын, 83.7 хувь нь
Ховд голын сав газарт бий. Нэг суманд
дунджаар 278.7 мянган га бэлчээрийн
талбай ногдож, 200.0 мянган га хүрэхгүй

Хадлангийн талбай. Тус сав газар нь
2008 оны байдлаар нийтдээ 30.3 мянган га
хадлангийн талбайтай бөгөөд хадлангийн
нөөц ихтэй сумдад Ховд аймгийн Буянт
(8.2 мянган га), Мянгад (2.2 мянган га),
Зэрэг (1.4 мянган га), Баян-Өлгий аймгийн
Ногооннуур (5.4 мянган га), Алтанцөгц (2.4

Зураг 4.1.1 Хар нуур-Ховд голын сав газрын эдэлбэр газрын хэмжээ, бүтэц, 2008 он
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мянган га), Улаанхус, Алтай (тус бүр 1.0
мянган га) орж байна. Эдгээр сумдад сав
газрын хадлангийн талбайн нийт нөөцийн
бараг 75.0 хувь нь оногддог.

бусдаас илүү байна. Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яамнаас 2007 онд явуулсан
усны тооллогын дүн мэдээнээс үзэхэд Хар
нуур-Ховд голын сав газарт нийт 477 гол,
шорхи тоологдсоны 89.3 хувь нь устай, 10.7
хувь нь ширгэсэн байна. Мөн тоологдсон
нийт нуур, тойрмын 13.2%, 7.6% нь тус тус
ширгэсэн дүн гарчээ. Үүнд дэлхийн уур
амьсгалын дулаарал, цөлжилтөөс гадна
байгаль орчинтой харьцах хүний хүчин
зүйлийн сөрөг нөлөөлөл багагүй хувь нэмэр
оруулж байгаа явдалд анхаарал хандуулж,
цаашид
сав
газрын
менежментийн
төлөвлөгөөнд холбогдох арга хэмжээг
зайлшгүй тусгах шаардлагатай юм.

Тариалангийн
талбай. Сав газрын
дүнгээр 2536.7 га тариалангийн талбайтай.
Үүний 76.6 хувьд төмс, хүнсний ногоо,
7.8 хувьд тэжээлийн таримал, 4.4 хувьд
үр тариа тариалдаг ажээ. Тариаланд
харьцангуй тохиромжтой талбайн нөөцтэй
сумдад Ховд аймгийн Ховд, Буянт, Манхан,
Дарви, Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур,
Алтанцөнгц, Ногооннуур сумууд багтана.
Хар нуур-Ховд голын сав газарт нийтдээ
1805 га атаржсан газар, 30.7 мянган га
хөдөө аж ахуйн хэрэгцээнд тохиромжгүй
газар байна.

Газрын
доройтол. Газрын нэгдмэл
сангийн
2008
оны
улсын
нэгдсэн
тайлангаас үзэхэд, Ховд, Баян-Өлгий
аймгийн дүнгээр хохирол учирсан газрын
талбайн хэмжээ 523.7 мянган га байна.
Үүний 90.1 хувийг бэлчээрийн, 0.6 хувийг
тариалангийн
талбай
эзэлж
байна.
Бэлчээр, тариалангийн талбайн доройтлын
гол хүчин зүйл нь мэрэгч, хортон шавьж,
элсний нүүдэлд нэрвэгдсэн, малын хөлд
талхлагдсан, цөлжсөн зэрэг шалтгаанууд
байна. Иймээс цөлжилтийг сааруулахад
чиглэгдсэн арга хэмжээ авах шардлага зүй
ёсоор тавигдаж байна.

Ойн сан. Улсын хэмжээнд 14.3 сая га
ойн талбай (заг ороод) байгаагийн 0.9
хувь нь тус сав газарт ногдоно. Тус сав
газарт Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц
сумын нутгийн 2.9 хувь, Цэнгэл сумын 1.4
хувийг ойн сангийн талбай эзлэж байгаа
нь бусдаас илүү байна. Харамсалтай нь
ойн нөөц багатай энэ бүс нутагт Ховд
голын сав дагуу ой модыг түлшний болон
гэрийн мод бэлтгэх зориулалтаар эмх
цэгцгүй ихээр хэрэглэж иржээ. Иймд энэ
бүс нутгийн иргэдийн хувьд түлшний модыг
орлох биотүлш, шахмал түлш, хийн түлш
гэх мэт дулаан халаалтын өөр эх үүсвэрийг
хэрэглэх нөхцөл боломж бүрдүүлэх талаар
тодорхой арга хэмжээ авах шаардлагатай
юм. Одоогоор Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүнд
9 га, Ховд аймгийн Жаргалантад 30.9 га,
Буянтад 7 га, Манханд 12 га, Увсын Ховд
суманд 7 га мод үржүүлгийн газар байгаа
ажээ. Энэ бол хангалтгүй үзүүлэлт бөгөөд
ялангуяа голуудын эх, эргээр ойжуулах
нөөц боломжтой юм.

Газар, бэлчээр, ус, ойн нөөцийг хамгаалах,
зүй зохистой ашиглах үйл ажиллагаанд
иргэдийн санал санаачлагыг дэмжиж,
тэдний нөхөрлөл, холбооны оролцоонд
тулгуурласан менежментийг төлөвшүүлэх
замаар сав газрын экосистемийн тэнцвэрт
байдлыг хангах нь цаашид баримтлах гол
бодлого байх ёстой.
Энэ бодлогын хүрээнд:
9 нутгийн
иргэд,
ус ашиглагчдад
түшиглэсэн усны нөөцийн ашиглалт,
хамгаалалтын
менежментийг
боловсронгуй болгож төлөвшүүлэх;
9 голын эх, дунд болон адаг хэсэг дэх
төрийн захиргаа, мэргэжлийн хяналтын
ба сав газрын зөвлөлийн хамтын
ажиллагааг сайжруулах;
9 газар, ус, ойн нөөцийн ашиглалтын
зөрчилд тавих байгаль орчныг хамгаалах
нөхөрлөл, ус ашиглагчдын бүлгүүд
болон төрийн байгууллагын хамтарсан
хяналтыг сайжруулж, олон нийтэд ил тод

Усан сан бүхий газар. Сав газарт
94.0 мянга орчим га усны доорх талбай
байгаагийн 35.0 мянган га нь Буянт голын
сав газарт, 59.0 мянган га нь Ховд голын
сав газарт хамаарна. Ховд аймгийн Буянт
сумын нутгийн 7.4 хувь, Толбо сумын 4.2,
Увс аймгийн Өмнөговь сумын нутгийн 2.5,
Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын 2.1,
Алтай сумын 1.3, Дэлүүн сумын 1.2 хувийг
усан сангийн талбай эзлэж байгаа нь
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зам, цэвэрлэх байгууламж, хог хаягдлын
болон эзэмшил, ашиглалтад олгогдоогүй
сул чөлөөтэй) газар; 4.5 хувийг барилга
байгууламжийн дэвсгэр (иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллагын өмчлөл, эзэмшил,
ашиглалтад байгаа барилга байгууламжийн
доорхи газар болон амралт, рашаан,
сувиллын) газар; 4.1 хувийг гэр хорооллын
(гэр, орон сууцны хашааны болон гэр
бүлийн хэрэгцээнд зориулан эзэмшиж
буй төмс, хүнсний ногооны талбайн)
газар; 0.2 хувийг үйлдвэрийн (уул уурхайн
талбай болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай
барилга байгууламжийн) газар тус тус
эзэлдэг. Сав газар дахь хот, тосгон, бусад
суурины газрын нийт дүнд эзэмшил,
ашиглалтад олгогдоогүй сул чөлөөтэй
нийтийн эдэлбэрийн газрын эзлэх хувь
хэмжээ 81.0 орчим хувь байгаа нь тус бүс
нутагт иргэд газрын үнэ цэнийг бүрэн
ухамсарлаагүйн дээр газар эдийн засгийн
эргэлтэд орж чадаагүйг илтгэнэ.

Хүн амын тоо, шилжилт, хөдөлгөөн.
Хар нуур-Ховд голын сав газарт 2008 оны
байдлаар 156.0 мянга гаруй хүн амьдран
аж төрж байна. Сав газрын хүн ам 2004 он
хүртэл тогтвортой өсч, цаашид буурсаар
2000 оны төвшингээс бага хүн амтай
болжээ. Прогнозоор сав газрын хүн амын
тоо 2016 онд 176.2 мянга, 2021 онд 190.0
мянгад хүрэх төлөвтэй юм.
Хар нуур-Ховд голын сав газрын хүн амын
механик шилжилт хөдөлгөөн ихтэй байгааг
хэд хэдэн хүчин зүйлтэй холбон тайлбарлаж
болно. Үүнд:
- Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбогдон
эдгээр сав газарт гантай жил тохиолдох
давтамж
нэмэгдэж,
уламжлалт
бэлчээрийн мал аж ахуйг эрхлэхэд улам
бүр хүндрэлтэй болж байна.
- Хүн амын дийлэнхийн ажил эрхлэлт,
орлогын эх үүсвэр болсон мал аж ахуйн
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний зах
зээлийн үнэ ханш сүүлийн жилүүдэд эрс
буурч, амьжиргаагаа залгуулахын тулд
Төвийн бүс болон гадаад орнуудад (БаянӨлгий аймгийн хувьд Казахстан руу)
чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөн
үргэлжилсээр байгаа.
Хөдөөгийн сумдын төвд үйлдвэр хөгжөөгүй
тул хүн амын төвлөрөл, суурьшлын төвшин
доогуур байгааг харуулна.

Хар нуур-Ховд голын сав газарт харьцангуй
олон хүн ам төвлөрсөн 26.5 мянган хүнтэй
Баруун бүсийн төв-Ховд хот, 27.9 мянган
хүнтэй Баян-Өлгий аймгийн төв-Өлгий хот
оршдог. Энэ 2 хотод тус сав газрын нийт
хүн амын 33.0 хувь оршин суудаг. Цаашид
үйлдвэр, үйлчилгээ зэрэг нийгэм-эдийн
засгийн салбарууд хөгжихийн хэрээр
эдгээр хотын хүн амын тоо өсөн нэмэгдэх
болно. Хөдөөгийн сумдын төвд сав газрын
нийт хүн амын 18.1 хувь нь амьдардаг
байна.

Зураг 4.1.2 Хар нуур-Ховд голын сав газрын хүн
амын тоо, өсөлт

Харин тус сав газрын сумдын төвийн
хүн амын тоо харилцан адилгүй ажээ.
Тухайлбал, 2008 оны байдлаар сумын
төвдөө хамгийн цөөн хүн амтай сумдад
Ховд аймгийн Дуут (470 хүнтэй), Мянгад
(562 хүнтэй) орж байхад төвдөө хамгийн
олон хүн амтай сумдад Баян-Өлгий
аймгийн
Ногоонннуур
(2530
хүнтэй),
Баянннуур (1851 хүнтэй), Цэнгэл (1659
хүнтэй), Дэлүүн (1523 хүнтэй), Улаанхус
(1354 хүнтэй) багтаж байна.
Энэ нь хөдөөгийн сумдын төвд үйлдвэр
хөгжөөгүй
тул
хүн
амын
төвлөрөл,
суурьшлын
төвшин
доогуур
байгааг
харуулна.

Хүн амын суурьшил, хотжилт. Сав
газар дахь хот, тосгон бусад суурин
газрын хэмжээ 40184.4 га байна. Үүнээс
88.4 хувийг нийтийн эдэлбэрийн (биеийн
тамир, амралт, зугаалга, гудамж, талбай,
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Хүснэгт 4.1.1 Сав газрын сумдын бүлэглэлт, сумын төвийн хүн амын тоогоор
Нэг сумын төвд ногдох хүний тоо
Сав газар

Сумын тоо
700 хүртэл

701-1000

1001-2500

2501-ээс дээш

Буянт голын

5

3

1

1

1

Ховд голын

24

7

8

9

1

Дүн

29

10

9

10

2

Хот суурингийн дэд бүтэц. Сав газрын
аймаг, сумдын гэр хороолол дахь өрх бүр
тодорхой хэмжээний эдэлбэр газартай,
тэндээ хувийн сууц юмуу гэр барьж
амьдардаг, усан хангамж, бохирын болон
хог хаягдлын зайлуулалт, халаалт, холбоо
харилцааны тогтсон системгүй, эрүүл ахуйн
шаардлага хангагдаагүй, хөрсний бохирдол
ихтэй, зам харилцаа, тохижилт, ахуйн
үйлчилгээ, хангамж хангалтгүй байна.
Мөн гудамж, хашааны байршил харилцан
адилгүй, зарим нь голын хамгаалалтын
бүсэд байрлаж байгаа нь галын аюул, усны
үерт автагдах аюултай юм.

тоо, хуучин автомашин, нам даралтын
зуух хэрэглэдэг болсноос үүдэлтэй юм.
Айл өрхүүдийн нүүрсний хэрэглээ ихтэй,
нийтийн орон сууцны хангамж, нэгдсэн
халаалтын систем аймаг, сумдын төвд
хангалтгүй байна.
Айл өрхүүд гол төлөв голын эрэг дагуу ойр
суурьшсан боловч голын эрүүл ахуйн болон
хамгаалалтын бүс тогтоож дагаж мөрдөх
талаар орон нутгийн төр захиргааны
байгууллагуудаас бодитой ажил зохион
байгуулдаггүйгээс айлууд нь хог хаягдал,
үнс, бохир усаа гол руу юмуу голын эрэг
орчимд хяналтгүй хаяж бохирдуулдаг
дутагдал ялангуяа Өлгий хотод жирийн
үзэгдэл болсон байна.

Тус сав газрын бүс нутагт оршдог 2
томоохон хот болох Ховд болон Өлгий
хотын төвийн усны цэвэрлэх байгууламж
нь ашиглалтад ороод 20 гаруй жил
болсон, тоног төхөөрөмж нь хуучирсан,
үйл ажиллагаа нь хэвийн бус байна.
Мэргэжлийн байгууллагууд тус сав газарт
зайлшгүй шийдвэл зохих тулгамдсан
асуудлын нэгд нь дээрх хотуудын усны
цэвэрлэх байгууламжийг цаг алдалгүй
шинэчлэх асуудал гэж үздэг ажээ.

Цаашид сав газрын аймаг, сумдын
төвийг орчин үеийн хот, суурингийн хот
төлөвлөлтийн шаардлага, стандартын дагуу
дахин төлөвлөж, байгаль орчинд халтай
нөлөөллийг багасгах зорилтын хүрээнд
дараах арга хэмжээ авах:
9 Өлгий, Ховд хот болон сумдын төвийн
ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчилж, шинээр
баригдах барилгуудын зураг төслийг
боловсруулах;
9 сумдын төвийн анхан шатны дэд бүтцийг
барьж байгуулах асуудлыг тодорхой
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх;
9 аймаг, сумдын төвийн авто замын
сүлжээг засаж сайжруулах.

Гэр хорооллын сууцууд нь тухайн газрын
байгаль цаг уурын нөхцөл, орон сууцны
барилгын эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
шаардлагыг хангаагүй, хүмүүс өөрсдийн
эдийн засгийн боломждоо тулгуурлан
барьсан зураг төсөлгүй, инженерийн бус
барилгууд байна.

Ажил эрхлэлт. Сав газрын дүнгээр 94.6
мянган хөдөлмөрийн насны хүн байгаа
нь тус сав газрын нийт хүн амын 57.3
хувийг эзэлж байна. Эдгээрээс 64.5 хувь
нь ажил эрхэлж байгаагаас үзэхэд тус бүс
нутагт ажилгүйдэл ихтэй юм. Сав газрын
нийт ажиллагсдын 70.0 хувь нь хөдөө аж
ахуйн салбарт, 6.0 хувь нь бөөний болон
жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчид, 8.0

Агаар, усны бохирдол. Сав газрын 2
аймгийн төвд агаарын бохирдол нь хүлцэх
хэмжээнээс хэтрээгүй болохыг мэргэжлийн
байгууллагууд
тогтоожээ.
Тухайлбал,
SO2–NO2 нь 0004-0010 мг/м3 хэмжээтэй
байна. Гэхдээ агаарын бохирдол ялангуяа,
суурин газруудад хүйтний улиралд нэлээд
хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа нь айл өрхийн
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хувь нь боловсролын салбарт, 4.0 хувь нь
эрүүл мэндийн салбарт, 2.0 хувь нь төрийн
захиргаа, батлан хамгаалахын салбарт
ажиллагчид байна.

бүтэц бүхий салбаруудыг хөгжүүлж, хүн
амын орон нутагтаа ажиллаж, амьдрах
таатай орчныг бүрдүүлэх нь ажилгүйдэл,
ядуурлыг бууруулах гол арга зам мөн.

Хар нуур-Ховд голын сав газарт мал аж
ахуйгаас өөр орлого олох эх үүсвэр хомс
бөгөөд зарим судалгаанаас үзэхэд, хүн
амын 55.2 хувь нь ядуу байна. Ядуу хүний
дундаж орлого ядуурлын шугамаас 19.2
хувиар доогуур байгаа нь ядуу айл өрх наад
захын хэрэглээгээ дөнгөн данган хангаж
байгааг илэрхийлнэ. Сав газрын ядуу хүн
амын дийлэнх нь аймгийн төвд буюу Өлгий,
Ховд хотод амьдарч байна. Ядуурлын
шалтгаан нь:
- Сав газрын аймаг, сумд нь үндсэндээ
хөдөө аж ахуй, түүний дотор мал аж
ахуйд тулгуурласан эдийн засгийн явцуу
бүтэцтэй, ажлын байр хомс байна.
- Нийслэл болон төвлөрсөн зах зээлээс
алслагдсан байршилтай тул өргөн
хэрэглээний барааны үнэ харьцангуй
өндөр байдаг.
- Тархай бутархай байршилтай малчдын
үйлдвэрлэсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг
зах зээлд нийлүүлэх маркетингийн сүлжээ
бүрэлдэн тогтоогүй тул үйлдвэрлэгчдийн
хүртэх үр ашиг доогуур байна.
- Ган, зудаас шалтгаалж цөөнгүй малчин
өрх малаа олноор хорогдуулж, орлогогүй
болсноор ажил хайж суурин газар
руу шилжин ажилгүйчүүдийн эгнээг
нэмэгдүүлж байна.

Сав газрын дүнгээр өрхийн тоо нэмэгдэх
хандлагатай боловч нэг өрхөд ногдох хүн
амын тоо буурсаар байгаа нь нэг талаар
хожуу гэрлэлт, нөгөө талаар өрхийн
орлого, амьжиргааны төвшингийн бууралт
зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр хүмүүс
ам бүлийн гишүүдийн тоог цөөн байлгах
сонирхол давамгайлж байгаатай холбоотой
байж болох юм.
Нэг хүнд ногдох ДНБ. Улсын дундажаар
2008 онд нэг хүнд ногдох ДНБ 2284.5
мянган төгрөг байхад Баян-Өлгий аймагт
787.6 мянган төгрөг буюу 2.9 дахин
доогуур, Ховд аймагт 1200.5 мянган төгрөг
буюу 1.9 дахин доогуур байгаа нь цаашид
сав газрын аймаг, сумдын үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэхэд онцгой анхаарах шаардлагатай
байгааг илэрхийлж байна.
Дэд бүтэц. Сав газарт авто замын хөгжил
сул, одоогоор нийт 100 гаруй км хатуу
хучилттай авто зам тавигдсан, Баруун
бүсэд баригдах хэвтээ, босоо тэнхлэгийн
болон бүсийн аймгуудыг холбосон хатуу
хучилттай авто замын барилгын ажил
удааширалтай явагдаж байна. Харин Азийн
хөгжлийн банкны техник туслалцаагаар
боловсруулсан “Баруун бүсийн босоо
тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл”
Ярант-Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт
буюу
чиглэлийн /АН-4/ замын техник эдийн
засгийн урьдчилсан судалгаа цаашид
748.4 км хатуу хучилттай зам тавихаар
төлөвлөжээ. Үүнд:
- Багц-0 Ярант - Бодончийн хавцал
чиглэлийн 124 км,
- Багц-1 Бодончийн хавцал - Бага улаан
даваа чиглэлийн 110.8 км,
- Багц-2 Бага улаан даваа – Манхан
чиглэлийн 103.3 км,
- Багц-3 Манхан – Ховд чиглэлийн 85.3
км,
- Багц-4 Ховд – Хашаатын даваа чиглэлийн
104.95 км,
- Багц-5 Хашаатын даваа – Өлгий
чиглэлийн 109.5 км,
- Багц-6 Өлгий – Улаанбайшинт чиглэлийн

Сав газрын газар, байгалийн баялаг,
хөдөлмөрийн
нөөцөд
тулгуурласан
экологид ээлтэй технологи бүхий мал аж
ахуй, газар тариалан, үйлдвэр, уул уурхай,
аялал жуулчлал, нийгмийн үйлчилгээний
харилцан бие биеэ нөхөх зөв зохистой

Зураг 4.1.3 Хар нуур-Ховд голын сав газрын
өрхийн тоо, нэг өрхөд ногдох хүн амын тоо,
2003-2008
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102.75 км гэсэн 7 багц болгон 5.7 жилд
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.

ноолуур угаах, самнах 1, арьс боловсруулах
1, эсгий, эсгий гутлын 7, савхин гутал
үйлдвэрлэх 4 цех гээд тоотой хэдэн жижиг
үйлдвэр байгаа бөгөөд гар ажиллагаатай,
уламжлалт
хоцрогдсон
технологитой,
бүтээмж багатай учраас түүхий эдийн
нөөцийг бүрэн боловсруулахад хүчин
чадал нь хүрэлцэхгүйн дээр үйлдвэрлэсэн
бүтээгдэхүүнийх нь дотоод, гадаад зах
зээлд өрсөлдөх чадвар нь доогуур байна.
Сав газарт ойр байршилтай хилийн боомт
Баян-Өлгий аймагт байнгын ажиллагаатай
нэг
(Цагааннуур–ОХУ
руу),
улирлын
ажиллагаатай нэг (Даян–БНХАУ руу), Ховд
аймагт байнгын нэг (Ярант–БНХАУ руу),
улирлынх нэг (Байтаг) байгаа бөгөөд
эдгээр нь үйлдвэр, худалдааг хөгжүүлэхэд
байршлын хувьд таатай нөлөө үзүүлдэг
боловч мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүн эдгээр боомтуудаар гадагшаа
түүхийгээр гардаг байна. Ховд, Баян-Өлгий
аймагт барилгын материал үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх нөөц боломж ихтэй бөгөөд
ялангуяа тоосго, хавтан үйлдвэрлэх эрэлт
хэрэгцээ нь жил тутам өсөхийн хэрээр
түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын
олборлолтоос хот, суурин орчмын байгаль
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө ч нэмэгдэх
хандлагатай
юм.
Хүнсний
чиглэлийн
үйлдвэрлэлийн хувьд давс олборлох 3,

Сав газарт орох бүх сумдын төв цахилгаан
дамжуулах өндөр хүчдэлийн сүлжээнд
холбогдсон. Дөргөний усан цахилгаан
станц Чонохарайхын голд баригдсан. Уг
усан цахилгаан станц нь жилд 38.7 сая
киловатт цаг эрчим хүч, цагт 12 мегават
эрчим хүч үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.
Аймгийн төвүүд төвлөрсан эх үүсвэрээр
халаалт авдаг, харин сумууд бага оврын
нам даралтын усан халаалтын зуухтай.
Тоон системийн автомат телефон болон
сансрын холбооны станцтай. Радио релейн
шугамтай. Сум бүрт үүрэн телефоны 2-3
оператор үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
Аймгийн төвүүд болон зарим сумууд
шилэн кабелиар интернетийн сүлжээнд
холбогдсон.
Үйлдвэрийн хөгжил. Хар нуур-Ховд голын
сав газар нь мал аж ахуйн гаралтай түүхий
эдийн хувьд чамлахааргүй нөөцтэй байна.
Тухайлбал, жилд дунджаар, тус сав газарт
631.8 тонн ноолуур, 1009.3 тонн хонины
ноос, 98.9 тонн тэмээний ноос, 570 тонн
бодын хөөвөр, хялгас үйлдвэрлэх нөөцтэй
юм. Сав газарт ноос угаах үйлдвэр 2,

Хүснэгт 4.1.2 Сав газрын хүнсний гол нэрийн бараагаар өөрийгөө хангах чадварын төвшин
Бүтээгдэхүүн

үүнээс
Сав газрын
дүн
Буянт голын Ховд голын

Үзүүлэлт

Гурил, гурилан Хэрэгцээ, мянган тонн
бүтээгдэхүүн
Дотоодын үйлдвэрлэл, мянган тонн

Мах, махан
бүтээгдэхүүн

Сүү, сүүн
бүтээгдэхүүн

20.8

3.7

17.1

1.2

0.1

1.1

Хангамж, %

5.8

2.7

6.4

Хэрэгцээ, мянган тонн

14.1

2.5

11.6

Дотоодын үйлдвэрлэл, мянган тонн

14.0

2.4

11.6

Хангамж, %

99.3

96.0

100.0

Хэрэгцээ, мянган тонн

23.1

4.1

19.0

Дотоодын үйлдвэрлэл, мянган тонн

21.5

4.4

17.1

Хангамж, %

93.1

107.3

90.0

7.3

1.3

6.0

13.5

3.4

10.1

184.7

261.5

168.3

Төмс, хүнсний Хэрэгцээ, мянган тонн
ногоо
Дотоодын үйлдвэрлэл мянган тонн
Хангамж, %
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гурилын үйлдвэр 2, талх, нарийн боов
үйлдвэрлэх 7, мах нядлах боловсруулах
6, хиам консервны 4, загас олборлох 1,
зайрмагны 6 цех, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний
5 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байна.
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ахуйн нэгж энэ бизнесийг хязгаарлагдмал
хүрээнд эрхэлж байна.
Цаашид сав газрын үйлдвэр, аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд
баримтлах бодлого:
9 мал аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг
боловсруулах
өрсөлдөх
чадвартай
үйлдвэрийг тухайн сум, орон нутгийн
онцлог давуу тал, боломжид тулгуурлан
нэмэгдсэн өртөг шингэсэн эцсийн
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх;
9 жижиг,
дунд
үйлдвэрийн
техник,
технологи, менежментийн чиглэлээр
мэдээллээр хангах, зөвлөх үйлчилгээ
үзүүлэх, сургалт явуулах замаар энэ
чиглэлийн бизнес эрхлэгчдийн чадавхийг
бэхжүүлэх;
9 “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал
жуулчлалын бүтээгдэхүүн” хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх;
9 аялал жуулчлалын үндсэн маршрутын
дагуу хотхон, буудал, зоогийн газар
байгуулж, дэд бүтэц, зам, гүүрийг
сайжруулах.

Тус сав газарт мах, махан бүтээгдэхүүн,
төмс, хүнсний ногооны хэрэгцээг бүрэн,
харин сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэгцээний
дийлэнх хэсгийг өөрийн үйлдвэрлэлээр
хангаж, гурил, гурилан бүтээгдэхүүний
хэрэгцээний 94.4 хувийг импортоор юмуу
Төвийн бүсээс авч байна.
Сав
газарт
жижиг,
дунд
үйлдвэр
хөгжүүлэхэд саад болж буй гол хүчин зүйлс
нь:
9 орон нутгийн зах зээлийн багтаамж
багатай, хүн амын худалдан авах чадвар
сул,
9 эрчим хүчний үнэ өндөр байгаа нь бизнес
эрхлэгчдэд таатай бус нөлөө үзүүлдэг,
9 зам тээврийн дэд бүтэц сул хөгжсөн
тул түүхий эд, бүтээгдэхүүнээ зах
зээлд үр ашигтай нийлүүлэх боломжийг
хязгаарладаг,
9 зээлийн хүү өндөр, хугацаа богино,
санхүү
зээлийн
үйлчилгээ
бүрэн
төлөвшиж хөгжөөгүй зэрэг болно.

4.2 Нийгэм-эдийн засгийн хөгжил:
хөдөө аж ахуй
Мал аж ахуй нь тус сав газрын эдийн
засгийн гол салбар байсаар ирсэн бөгөөд
цаашид ч бүсийн амин чухал салбар байх
болно

Иймд Баруун бүсэд бизнесийн таатай
орчин
бүрдүүлэх
асуудлаар
төрөөс
онцгойлон
анхаарч,
тусгай
бодлого
баримтлах шаардлагатай байна.

Хөдөө аж ахуйн эзлэх байр суурь. 20022008 оны дунджаар Баян-Өлгий аймгийн
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 70.0 орчим
хувийг, Ховд аймгийн 75.4 хувийг хөдөө аж
ахуйн салбар эзлэж, тэдгээрийг үндсэндээ
мал аж ахуйн салбар бүрдүүлж байна.

Аялал жуулчлал. Хар нуур-Ховд голын сав
газар нь унаган төрхөөрөө байгаа онгон
дагшин уулс, хангай, говь цөл хосолсон
үзэсгэлэнт газар нутагтай, эртний хүн
чулуу, хөшөө дурсгал, хадны бичиг, сүг
зураг, хэрэгсүүр зэргийг агуулсан сонин,
өвөрмөц тогтоц бүхий байгаль орчинтой,
олон үндэстэн, ястны өвөрмөц ахуй, зан
үйл зэрэг нь дотоод, гадаадын жуулчдыг
татах ихээхэн нөөц боломж байна.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны
мэдээгээр тус сав газарт үйл ажиллагаа
явуулж буй компаниудын дүнгээр 160 орчим
гэр, 600 гаруй ортой байгаа нь чамлалттай
үзүүлэлт юм. Дээр нь аялал жуулчлалын дэд
бүтэц хөгжөөгүй, үйлчилгээний стандарт
доогуур байна. Тус салбарыг хөгжүүлэх
хангалттай нөөц байгаа боловч 20-иод аж

Мал аж ахуйн хөгжлийн тойм. Улсын
хэмжээгээр 2008 оны эцэст 171.1 мянган
малчин өрх, 360.3 малчин байгаагийн 19.1
мянган малчин өрх, 44.7 мянган малчин
Ховд, Буянт голын сав газарт байна.
Эдгээр малчин өрх, малчид нь Баруун
бүсэд үйлдвэрлэж буй махны 32.0 хувь,
тэмээний ноосны 25.4, адуу, үхрийн
хөөвөр, хялгасны 31.6-36.0, хонины ноосны
29.9, ямааны ноолуурын 32.3, сүүний 33.4,
бодын ширний 25.4-36.0, богийн арьсны
29.9-32.3 хувийг үйлдвэрлэж байна.
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Хүснэгт 4.2.1 Сав газрын малчин өрх, малчдын тоо
Үзүүлэлт

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Малчин өрхийн тоо

20360

20317

20529

20317

20391

20516

19123

Малчдын тоо

46474

46193

46592

44695

45063

45120

44661

Сав газрын дүнгээр 2002-2008 оны
дундажаар амьдын жингээр 55.1 мянган
тонн мах, 13.9 тэрбум төгрөгний ноос,
ноолуур, 46.2 сая литр сүү, 3.6 тэрбум
төгрөгний
арьс,
шир,
85.7
тэрбум
төгрөгний мал аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэсэн нь Зураг 4.2.1-т харуулсан
бүтэцтэй байна.

Малын сүргийн тоо, бүтэц. 2002-2008
оны динамик бол нь цаг уурын хувьд
тааламжгүй (2002 он хүртэл), зудаар
хорогдсон малын тоо толгойг нөхсөн (20032005), цаг уурын хувьд тааламжтай (2007
оноос хойш) хугацааг бүхэлд нь хамарч
байгаа учраас аль ч бүс нутгийн малын
дундаж толгойн тоог илэрхийлж чадна.
Дээрх хугацааны дунджаар хонин толгойд
шилжүүлэн тооцсоноор, Хар нуур-Ховд
голын сав газрын бүх малд тэмээ 1.9, адуу
18.2, үхэр 22.6, хонь 25.6, ямаа 31.7 хувь
эзлэж байна. Сав газрын нийт мал сүрэгт
ямааны эзлэх хувийн жин бодит толгойгоор
50.9 хувь эзэлдэг.
Буянт голын сав газрын хонин толгойд
шилжүүлсэн бүх малд тэмээ 1.56, адуу
21.97, үхэр 23.82, хонь 21.90, ямаа 30.75
хувь эзлэж байна. Ховд голын сав газрын
малын бүтцэд тэмээ, хонь илүү, адуу, үхэр,
ямаа арай бага, өөрөөр хэлбэл бүх малд
тэмээ 3.86, адуу 21.61, үхэр 19.67, хонь
26.44, ямаа 28.42 хувь эзлэж байна.

Зураг 4.2.1 Сав газрын мал аж ахуйн
бүтээгдэхүүний бүтэц, 2002-2008 оны дундаж
үйлдвэрлэлийг 2009 оны зах зээлийн үнээр

Хүснэгт 4.2.2 Сав газрын сумдын малын тоо (2002-2008 оны эхний дундаж малын тоо, бодит
толгойгоор)
Бүс, сав
газар

Малын
тоо, бүгд,
бодит
Тэмээ
толгойгоор

Үүнээс
Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Малын тоо,
бүгд, хонин
толгойд
шилжүүлснээр

Улсын дүн

32300941

257272 2076141 2082800 13733071 14151657

58314820

Эдийн засгийн
баруун бүс

9576228

69586

375413

431372

3990928

4708929

14469386

Буянт голын
сав газрын дүн

575009

1568

23619

35775

197367

316680

901110

Ховд гол болон
нуурын өмнөд
савын газрын
дүн

2220123

14701

87767

111629

900151

1105874

3404711

САВ ГАЗРЫН
ДҮН

2795131

16269 111386 147404 1097518 1422554

4305820
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Ховд аймгийн малын тоо 2002 онд 2052.9
сая хонин толгой байсан бол 2008 онд
3474.2 сая болж 1.7 дахин өсчээ. Сүргийн
дотор хонины эзлэх хувийн жин мөн
тогтвортой (24.2-25.2%), харин ямааны
эзлэх хувийн жин 28.9-өөс 36.4% хүртэл
өсч, тэмээ, адуу, үхрийн хувийн жин
буурсан байна. Үүнээс үзэхэд таваарлаг
шинжтэй хонь, үхрийн сүрэгт эзлэх хувь
өсөхгүй байгаа нь эерэг хандлага биш юм.

Сав газрын хэмжээгээр хамгийн олон
малтай сумд бол Дэлүүн (291.1 мянган
хонин толгой), Цэнгэл (263.0 мянган хонин
толгой), Улаанхус (243.0 мянган хонин
толгой), Ховдын Ховд сум (208.0 мянган
хонин толгой), Манхан (233.4 мянган
хонин толгой), цөөн малтай сумдад Дуут
(119.9 мянган хонин толгой), Увсын Ховд
(127.7 мянган хонин толгой), Бөхмөрөн
(112.9 мянган хонин толгой), Баян-Өлгийн
Алтанцөгц (тус бүр 124.0 мянган хонин
толгой) сумд орж байна.

Аймгуудын малын 2002-2008 оны тоог
авч үзвэл жил дараалан өсч ирсэн байна.
Ийнхүү сав газрын мал сүргийн тоо толгой
жил дараалан өсөж, сүргийн бүтцэд ямааны
эзлэх хувь нэмэгдэж ирсэн нь бэлчээрийн
даацын хэтрэлтэд хүргэж, улмаар алс хэтэд
байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл
нь өсөх нөхцөлийг бүрдүүлэх хандлагатай
байна.

Баян-Өлгий аймгийн малын тоо хонин
толгойд шилжүүлснээр 2002 онд 1968.5 сая
байсан бол 2008 онд 2215.3 саяд хүрчээ.
Сүргийн дотор хонины эзлэх хувийн жин
тогтвортой (26.4-27.5%), ямааных 24.8аас 31.6% хүртэл өсч, тэмээ, адуу, үхрийн
хувийн жин буурсан байна.

Зураг 4.2.2 Хар нуур-Ховд голын сав газрын малын нягтрал, 2008 он
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Зураг 4.2.3 Хар нуур-Ховд голын сав газрын мал сүрэгт ямааны эзлэх хувь, 2008 он

Иймд аймаг, сумдын газар зохион
байгуулалтын төлөвлөгөөнд бэлчээрийн
даац, ямаа өсгөн үржүүлэх зохистой бүс
нутгийн онцлог, малын төрөл, бүтцийн
харьцааг бодитой төлөвлөж, хэрэгжилтэд
хяналт тавьж зохицуулан ажиллавал дээрх
байдлыг засаж сайжруулах боломжтой юм.

хонин толгой ногдож байгаа нь улсын
дундажаас 0.12 хонин толгойгоор илүү
нягтшилтай байна. Сав газрын сумдаас
малын нягтшил хамгийн өндөртэй нь
Ховдын
Эрдэнэбүрэн,
Буянт
сумд,
бэлчээрийн даац бусдаас илүү хэтэрсэн
сумдад Дэлүүн, Цэнгэл, Улаанхус, Ховдын
Манхан, Чандмань, Ховд сум орж байна.

Бэлчээрийн даац. Бэлчээрийн даацыг
сум нэг бүрийн бэлчээрээс дундажаар
ашиглаж
болох
тэжээлийн
нэгжийн
хэмжээг (нийлүүлэлт) тухайн суманд байгаа
малд зоотехникийн нормоор шаардагдах
тэжээлийн
нэгжийн
дүнтэй
(эрэлт)
харьцуулах замаар гаргана.

Сав газрын дүнгээр одоо байгаа нийт
малд шаардагдах шим тэжээлийн хэрэгцээ
1646.8 мянган тонн тэжээлийн нэгж байна.
Байгаа
бэлчээрийн
нөөцийн
дундаж
боломж нь 1464 мянган тонн тэжээлийн
нэгж юм. Дутагдаж буй 182.8 мянган тонныг
хадлан болон таримал тэжээлээр нөхөхөөс
өөр аргагүй. Гэтэл сав газарт хадлангийн
талбайн нөөц бага учир 17.3 мянган тонн
тэжээлийн нэгж бэлтгэх боломжтой юм.
Дутагдаж байгаа 165.5 мянган тонныг нэг
бол таримал тэжээл тариалж хангах замаар,

Сав газрын хэмжээгээр 8.1 сая га бэлчээрт
4.4 сая хонин толгойтой тэнцэх мал агуулан
маллаж, 67.7 тэрбум төгрөгийн мал аж
ахуйн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна.
Сав газрын дундажаар 1 га бэлчээрт 0.54
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Хүснэгт 4.2.3 Сав газрын сумдын бэлчээрийн даац
Бүс, сав
газар

Байгаа
бэлчээрийн нөөц
(мянган
тонн
тэжээлийн нэгж)

Бэлчээрийн
тэжээлийн
хэрэгцээ
(тэжээл
нэгж
мянган
тонн)

Улсын дүн

19827.0

22130.8

Эдийн засгийн
баруун бүс

4919.6

Буянт голын
сав газрын дүн

Бэлчээрээс
дутагдаж
буй
тэжээлийн
нэгж буюу
хадлангийн
хэрэгцээ,
(мянган
тонн)

Хадлан
бэлтгэх
нөөц
(мянган
тонн
тэжээлийн
нэгж)

Бэлчээр,
хадлангаас
дутагдаж
буй
тэжээлийн
нэгж буюу
таримал
тэжээлийн
хэрэгцээ,
(мянган
тонн)

Эсвэл
бууруулах
шаардлагатай малын
тоо, (хонин
толгой)

-2303.8

1024.5

-1279.3

-3762581

5529.2

-609.7

24.0

-585.7

-1722657

306.4

345.1

-38.74

7.14

-31.6

-92955

Ховд гол болон
нуурын өмнөд
сав газрын дүн

1157.6

1301.7

-144.13

10.20

-133.9

-393923

Сав газрын дүн

1464.0

1646.8

-182.87

17.33

-165.5

-486877

Эх сурвалж: Баян-Өлгий, Ховд аймгийн сумдын хадлан, бэлчээрийн улсын хянан баталгаа, 2008

Цаашид
бэлчээрийн
талаар
дараах
зорилтыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай:
9 малчдад урт хугацаагаар гэрээгээр
ашиглуулах, эзэмшүүлэх, нөхөн сэргээх,
ашиглагчийн зүгээс бэлчээрт хөрөнгө
оруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх;
9 бэлчээр ашиглагчдын хэсэг, бүлгийн
санаачлагад тулгуурлан малын тоо
толгой, бүтцийг бэлчээрийн даацад
нийцүүлэх бэлчээрийг зохистой ашиглах
менежментийн загварыг хэрэгжүүлэх;
9 доройтсон бэлчээрийг нөхөн сэргээх
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үүнд иргэдийн
санаачлага, оролцоог дэмжих.

эсвэл ойрын жилүүдэд одоо байгаа малын
тоог хонин толгойд шилжүүлснээр 487.0
мянгаар бууруулах замаар шийдвэрлэх
боломжтой байна.
Сав газрын бэлчээрийн ашиглалтад дараах
нийтлэг дутагдал оршиж байна:
- бэлчээр
ашиглалтын
менежмент
хангалтгүй;
- бэлчээрийн даац хэтэрсэн;
- ямаан сүргийн эзлэх хувийн жин хэт
нэмэгдсэн;
- хортон шавж, мэрэгчид нэрвэгдсэн,
талхлагдсан, элсний нүүдэлд автаж
цөлжсөн бэлчээрийн талбай нэмэгдэх
хандлагатай;
- хадланд тохиромжтой талбайн хэмжээ
хязгаарлагдмал;
- бэлчээр, хадлангийн талбайг усжуулахын
тулд голыг салаалан урсгаж, усны
үрэлгэн арга технологи хэрэглэх нь
түгээмэл болсон;
- голын усыг хадлангийн усалгаанд халиаж
ашигласнаас голын дагуух хөрсний ус
ихсэж, нуур цөөрөм бий болж, намагжих
хандлага байна.

Тэжээл. Сав газрын малд жилд 1.8 сая
тонн тэжээлийн нэгжтэй тэнцэх тэжээл
шаардлагатай байгаагийн 87.3 хувь нь
бэлчээрээс хангагдаж, үлдэх 12.7 хувь
нь хадлан ба таримал тэжээл байх ёстой.
Нийт шаардагдаж буй 228.0 мянган тонн
тэжээлийн нэгжтэй тэнцэх хадлан ба
таримал тэжээлийг сав газарт бэлтгэх нөөц
хүрэлцэхгүй учир өөр бүсээс хангах эсвэл
малын тоог бэлчээрийн даацад нийцүүлэх
шаардлагатай.
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Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл. Сав газрын
дүнгээр 2009 оны зах зээлийн үнээр
мах, сүү, ноос, ноолуур, арьс шир зэрэг
67.7 тэрбум төгрөгийн мал аж ахуйн нийт
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь 1 хонин
толгойгоос 19436 төгрөг, 1 га бэлчээрээс
9884 төгрөг болж байна.

худалдах, малчдаас өргөн хэрэглээний
барааны захиалга авч, тэдэнд нийлүүлэх
үүрэг бүхий малчдын хоршоо байгуулах
санаачлагыг
дэмжих
замаар
мал
аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүний
маркетингийн тогтолцоог боловсронгуй
болгох шаардлага тавигдаж байна.

Хэтийн хандлага. Сав газрын малын тоо
2021 оны төвшинд бодит толгойгоор 3.6
сая толгой байх төлөвтэй. Гэхдээ сүргийн
бүтцэд ямааны тоо толгойн эзлэх хувийн
жинг нэмэгдүүлэхгүй байх, малын тооноос
чанарыг илүү эрхэмлэх нь чухал байна.
Бэлчээрийн мал аж ахуйн нөхцөлд малын
тоо толгой, үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний
хэмжээнд цаг уурын хүчин зүйл ихээхэн
нөлөөлдөг. Малын тэжээлийн хангамжийн
дөнгөж 12.7 хувийг хадлан ба бусад
таримал тэжээлээр, бусад 87.3 хувийг
бэлчээрээр хангадаг тус сав газрын хувьд
жил жилийн бэлчээрийн гарц, зуншлагын
байдал чухал байдаг. Зуншлагын байдал
тухайн жилийн нийт хур тунадас, түүний
дотор хавар, зуны саруудын хур, мөн
жилийн нийлбэр температураас хамаардаг
бөгөөд судлаачид эдгээр үзэгдлүүд нь
нарны идэвхжилтэй уялдаатай болохыг
тогтоожээ. Иймд уур амьсгалын өөрчлөлт,
бэлчээрийн даацад нийцсэн мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлийг
тогтвортой
хөгжүүлж,
малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх нь сав
газрын мал аж ахуйн хөгжлийн талаар
баримтлах гол бодлого мөн. Энэ бодлогын
хүрээнд дараах асуудлыг шийдвэрлэхийг
зөвлөж байна. Үүнд:
9 нутгийн
шилмэл
омгийн
малын
нөөцийг ашиглан малын үүлдэр угсааг
сайжруулах;
9 мал эмнэлэг, малын үржил селекцийн
ажлын
шинжлэх
ухаан-технологийн
хангамж, үйлчилгээг сайжруулах;
9 Өлгий, Ховд хот орчимд мах, сүүний
чиглэлийн фермерийн аж ахуй хөгжүүлэх
бүсийг шинэчлэн тогтоож хэрэгжүүлэх;
9 мах, махан бүтээгдэхүүний эрэлтийг
дэмжиж, экспортлох хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар малын эдийн засгийн
эргэлтийг
хурдасгаж,
бэлчээрийн
даацын ачааллыг бууруулах;
9 мал аж ахуйн түүхий эдийг хүлээн авч
анхан шатны боловсруулалт хийж,
ангилан савлах, дараагийн шатанд

Газар
тариалан. Сав газарт багтах
Ховд аймаг хэрэгцээт буудайныхаа 3.54.6 хувийг; төмс, хүнсний ногооныхоо
хэрэгцээг өөрийн үйлдвэрлэлээр бүрэн
хангах чадавхитай, харин Баян-Өлгий
аймгийн хувьд хэрэгцээт буудайгаа 100
хувь гаднаас авч, харин хэрэгцээт төмсний
81.4-87.4 хувийг; хүнсний ногооныхоо
14.0-16.4 хувийг өөрийн үйлдвэрлэлээр
хангажээ. Буянт голын дагуу газар тариалан
эрхлэж ирсэн эртний уламжлалтай бөгөөд
энэхүү үйл ажиллагаа улам өргөжиж,
сүүлийн жилүүдэд сав газрын голуудын
горим, нөөцөд нөлөөлөх хандлага бий
болсон байна. Тухайлбал, голын усыг
газар тариаланд олон салаалан ашиглах
болсоноор Буянт гол адагтаа хүрэхгүй байх
тохиолдол ажиглагдах болжээ. Бүхэлдээ
газар тариалан эрхлэх байгаль цаг уурын
нөхцөл сав газрын ихэнх сумд хангалтгүй
юм.
Мэргэжлийн байгууллагын тогтоосноор сав
газрын дүнгээр тариаланд тохиромжтой
3000 га орчим талбайтай бөгөөд энэхүү
хязгаарлагдмал хэмжээтэй газарт төмс,
хүнсний ногоо тариалж хэрэгцээгээ бүрэн
хангахын зэрэгцээ тэжээлийн таримал
ургамал тариалах хэмжээг нэмэгдүүлж,
малыг байгалийн эрсдлээс хамгаалахад
чиглэгдсэн тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэх
нь нэн чухал зорилт мөн. Цаашид газар
тариалангийн салбарт:
9 усалгаатай
газар
тариаланг
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эрхлэх
менежментийг боловсронгуй болгох;
9 газар тариаланг экологид ээлтэй арга
технологиор эрхэлж, усалгааны орчин
үеийн техник, технологийг нэвтрүүлэх;
9 ганд
тэсвэртэй,
богино
болцтой
тэжээлийн тарималыг тарьж ургуулах
талбайн хэмжээг өргөжүүлэх;
9 цас, борооны болон шар усны илүүдэл
усыг хуримтлуулж, усан сан, хөв, цөөрөм
байгуулан тариаланд ашиглах арга
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туршлагыг дэлгэрүүлэх;
9 тариалан, хадлан усжуулах зориулалтаар
татсан суваг шуудууны байдалд үнэлгээ
өгч, усыг эргүүлэн гол руу оруулах арга
хэмжээ авах зэрэг бодлого баримтлах
шаардлагатай.

БҮЛЭГ IV

сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн
сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,
ашиглахыг хориглох тухай” хуулийн
хэрэгжилт төдийлан хангалттай бус.
Цаашид дараах асуудалд илүү анхаарал
хандуулж ажиллавал зохино.
Үүнд:
9 Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрт
тусгагдсан стратегийн ач холбогдолтой
хайгуулын судалгааны ажил хийгдсэн
Асгатын мөнгөний ба Халзан бүргэдтэйн
газрын
ховор
элементийн
ордыг
ашиглалтад оруулах;
9 Хөшөөтийн уурхайг түшиглэн нүүрс
коксжуулах үйлдвэр, хийн цахилгаан
станц барих төслийг хэрэгжүүлж,
түүний ойр орчмын сум, суурин газрыг
цахилгаанаар хангах;
9 Хууль бус, зохицуулалтгүй гар аргын
олборлолтоос газрын доорх болон
гадаргын усны нөөцөд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт
тавих, таслан зогсоох ажиллагагааг
иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх;
9 Нөхөн сэргээлтэнд бүс нутгийн олон
наст ургамал тариалах, мод, бут,
бутлаг ургамлын үржүүлгийн газрыг
байгуулах ажлыг орон нутгийн иргэдийн
оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх;
9 Ашиглагдаж эхэлж буй том орд газрын
усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг
хийж мөрдлөг болгон ажиллах.

4.3 Нийгэм-эдийн засгийн хөгжил:
уул уурхай
Сав газрын ашигт малтмалын төрөл.
Янз бүрийн хугацаанд хийгдсэн геологийн
судалгаагаар төмөр 10, зэс 38, гянт болд
26, алт 42 байршилд илрэл нь тогтоогдсон,
үүний зэрэгцээ хар тугалга, цайр, болон
металл бус ашигт малтмалын олон тооны
илрэл, эрдэсжсэн цэг, сарнилын хүрээ
тодорхойлогджээ.
Сав газрын хөгжилд чухал нөлөөтэй
орд газрууд. Мэргэжилтнүүдийн үзэж
байгаагаар,
Асгатын
мөнгөний
орд,
Хөшөөтийн нүүрсний ордууд ирээдүйн
хөгжилд чухал нөлөө үзүүлнэ.
Олборлолт хийгдэж буй ордууд. Улаан
уулын, Ховд голын гянт болдын орд,
Хотгорын нүүрсний орд, Хуурай салааны
алтны ордод ашиглалт явуулж байна.
Сав газрын нутаг дэвсгэрт урьд нь нөөц
нь тогтоогдож, хайгуул ашиглалт эрхэлж
байсан дээр дурдсан цөөн тооны орд
газруудаас гадна сүүлийн жилүүдэд 20
орчим аж ахуйн нэгжид хайгуул, ашиглалтын
лицензийг эрх бүхий байгууллагуудаас
олгожээ. Гэхдээ тэднээс хайгуулын ажлыг
бүрэн дуусгаж, хүдрийн нөөц, агууламжийг
нарийвчлан тогтоож, олборлолтоо эхэлсэн
аж ахуйн нэгж хараахан үгүй байна.
Сав газрын уул уурхайн салбарт дараах
хүндрэлтэй асуудлууд байна.
Үүнд:
9 Асгатын уурхай нь уул-геологийн хүнд
нөхцөлтэй, дэд бүтэц хөгжөөгүй;
9 Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын
үйл ажиллагаа болон хууль бус,
зохицуулалтгүй гар аргын олборлолт
нь газрын доорх болон гадаргын
усны нөөцөд сөрөг нөлөө үзүүлэх
хандлагатай;
9 Өлгий, Ховд хот орчимд голын сав газар
хайрга, шороо олборлож, булаагүй орхих,
голыг бохирдуулах асуудал байна;
9 “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны

4.4
Нийгэм
эдийн
салбарууд ба ус ашиглалт

засгийн

Сав газрын усны нөөц. Буянт голын
гадаргын усны нөөц 0.58 км3/жил, газрын
доорх усны нөөц 0.06 км3/жил, Ховд голын
сав газрынх харгалзан 2.75 км3/жил, 0.46
км3/жил байна. Цөлжилт, газрын доройтол
Хүснэгт 4.4.1 Буянт голын усны нөөц (км3/жил)

¹

Сав газар

1

Буянт голын
сав газар

0.64

0.58

0.06

2

Ховд голын
сав газар

3.21

2.75

0.46

3.85

3.33

0.52

Дүн
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Сав
газрын
газар
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доорх

БҮЛЭГ IV

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ХАНДЛАГА

эрчимтэй явагдаж буй өнөө үед усны
энэхүү хязгаарлагдмал нөөцийг хамгаалах,
зүй зохистой ашиглах шаардлага тавигдаж
байна.

-

-

Хүн амын болон нийгэм эдийн засгийн
салбаруудын ус хэрэглээ. Сав газрын
ус хэрэглээг одоогийн мөрдөж байгаа ус
хэрэглээний нормыг үндэслэн хүн амын
ундны ба ахуйн усны хэрэглээ, эрчим
хүчний салбарын, үйлдвэрийн, мал аж
ахуйн, газар тариалангийн, уул уурхайн
салбарын усны хэрэглээ гэсэн төрлөөр
аймаг, сум тус бүрээр тооцож гаргав.
Энэ талаар сав газрын усны балансын
тооцооны хэсэгт тодорхой тусгагдсан тул
энд тайлбарлан бичих шаардлагагүй гэж
үзлээ.

-

-

Ус хэрэглээ, ашиглалтын тулгамдсан
асуудал. Хар нуур-Ховд голын сав
газрын усны хэрэглээ, ашиглалтад дараах
тулгамдсан асуудал байна. Үүнд:
- Усны зохисгүй хэрэглээний зэрэгцээ хүн
амын өсөлт, эдийн засгийн салбаруудын
цар хүрээ тэлэх тутам усны эрэлт
хэрэгцээ өсөн нэмэгдэх хандлагатай
байгаа нь сав газарт алс хэтэд усны
баланс алдагдах магадлалтай.
- Голуудын эх болон дагуух ойн нөөц өмнөх
тогтолцооны үед нэлээд хэмжээгээр
устсан, энэ байдал одоо ч үргэлжилсээр
байгаа нь усны нөөцөд сөрөг нөлөө
үзүүлж байна.
- Малчин өрхүүд худаг, гол, булаг, шанд,
нуур, мөс, цасны зэрэг ил задгай усыг
ойр байгаа газраас унд болон ахуйдаа
хэрэглэдэг.
- Услалтын системийн байгаль орчинд
үзүүлэх
нөлөөллийн
нарийвчилсан
үнэлгээ дутмаг, худаг, уст цэгийн
байршил, ашиглалт, эзэмшил хангалттай
бус.
- Ховд хот, Ховд, Буянт, Мянгад сумдын
нутагт Буянт голын усыг; Баян-Өлгий
аймгийн Баяннуур сумд Ховд голын усыг
айл өрх, тариаланч бүр өөр өөрсдийн
нэртэй том бага суваг шуудуу татаж,
усыг эмх замбараагүй, үрэлгэн ашиглаж
байгаа нь цаашид усны хомсдолд хүргэж
болзошгүй.
- Өлгий, Ховд хотын усны цэвэрлэх
байгууламжийн тоног төхөөрөмж нь

-

-

хуучирсан, үйл ажиллагаа нь хэвийн
бус.
Ховд, Өлгий хотын ус түгээгүүрийн
сүлжээний усны алдагдал ихтэй, усны
тоолуур бүрэн хийгдээгүй.
Аймаг, сумдын төвд эмх замбараагүй
байршилтай гэр хорооллын усны нэгдсэн
хангамж байхгүй, ихэнх сумдын усан
хангамж ганцаарчилсан гүний худгаас
хангагддаг, гүний худгуудын усны чанар
муудаж болзошгүй.
Голын дагуу байршилтай зарим аймаг,
сумдын айл өрхүүд ус руу хог хаяж, голын
усыг ихээр бохирдуулдаг муу зуршил
тогтжээ.
Өлгий сумын мод, зүлэг ногоо услах
зориулалтаар Ховд голоос сувгаар ус
авч ашиглаж байгаа бөгөөд энэ нь их
үерийн үед Өлгий хот руу ус халин орох
аюул учруулж болзошгүй.
Ховд голын дагуу Баян-Өлгий аймгийн
Цэнгэл, Улаанхус, Сагсай, Бугат, Ховд
аймгийн Мянгад сумын төвүүд байрладаг
боловч эдгээр төв сууринд үерийн
хамгаалалтын
барилга
байгууламж
баригдаагүй байна.
Усыг ариг гамтай ашиглах, усны чанарыг
хэвийн байдалд хамгаалах талаарх
иргэдийн сэтгэлгээ дутмаг байгаагийн
зэрэгцээ энэ асуудалд усны төлбөр
хураамж хөшүүрэг болж чадахгүй байна.

Иймд усны хэрэглээ, ашиглалтад оршиж
буй дээрх тулгамдсан асуудлыг сав газрын
нэгдсэн
менежментийн
төлөвлөгөөнд
нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн
хандлагатай нягт уялдуулан цогц байдлаар
тусгаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.
Усны нөөц, чанарт сөргөөр нөлөөлж буй
хүчин зүйлсийн нөлөөллийг бууруулж,
усыг ариг гамтай түгээх, хэрэглэх,
ашиглах
чадавхийг
бэхжүүлэх,
энэ
талаарх хэрэглэгчдийн сэтгэлгээг зөв
төлөвшүүлэхийн тулд дараах зорилтыг
шийдвэрлэхийг санал болгож байна:
9 усыг зүй зохистой ашиглах сэтгэхүй,
дадлыг иргэдэд эзмшүүлэхэд чиглэсэн
мэдээлэл, сурталчилгааг өргөжүүлэх;
9 ус цэвэрлэх, түгээх, хангах сүлжээний
байгууламжийг шинэчлэх;
9 газрын гадаргын болон газрын дээрх усны ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах;
9 Ховд дагуу голын дагуу боломжтой
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газруудад олон жилийн тохируулгатай
усан сангуудыг байгуулах;
9 сав газрын аймаг, сумдад тохиолдож
болзошгүй үерийн аюулаас хамгаалах
найдвартай чадавхи бүрдүүлэх;
9 усыг үр ашиггүй зарцуулах болон
бохирдуулж чанарыг нь алдагдуулсанд
ногдуулах
төлбөр
хураамжийг
нэмэгдүүлэх.
9 сав газрын эдийн засгийн хөгжлийн
үзэл баримтлалын гол зорилго нь
газар, түүний баялаг, газар тариалан,
мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн
нөөц,
чадавхийг
байгаль
орчны
даацад зохицуулан оновчтой ашиглах
үндсэн дээр малын өнөөгийн зохисгүй
бөөгнөрөл, сүргийн бүтцийг оновчтой
болгож, сум бүрийн онцлог давуу талд
тулгуурлан эдийн засгийг төрөлжүүлэн
хөгжүүлэхэд чиглэсэн дотоод, гадаад
таатай орчныг бүрдүүлэхэд оршино.
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мэргэжилтэн
М.Цогт-Эрдэнэ,
Газрын
албаны мэргэжилтэн Б.Ганболд, БаянӨлгий
аймгийн
ХХААХҮ-ийн
газрын
усны байгууламжийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн Е.Айдын, Байгаль орчин,
аялал жуулчлалын газрын улсын байцаагч
С.Мандат
нарын
нэмэлт
судалгаанд
үндэслэн нарийвчилжээ.

Ус ашиглалтын балансыг тооцоход Ховд
голын сав газрыг 16, Буянт голын сав
газрыг 2, Хар-Ус, Дөргөн нуурын өмнөд
сав газрыг 2 тус тус цутгал голын савд
хувааж, тэдгээрийн талбай ба газар доорх
усны нөөцийг (Н.Жадамбаа) тодорхойлжээ.
(Хүснэгт 5.1).
Б.Дагвадорж, Х.Бат-Ирээдүй нар 2009
оны IX, X сард гадаргын ус ашиглалтын
судалгааг явуулын судалгаа хийж, Ховд
аймгийн
ХХААХҮ-ийн
газрын
усны
байгууламжийн
асуудал
хариуцсан

Л.Нямбат, Д.Чандмань нар одоогийн
мөрдөж байгаа ус хэрэглээний нормд
үндэслэн хүн амын унд, ахуй, мал, үйлдвэр
үйлчилгээний усны хэрэглээг эдгээр голын

Хүснэгт 5.1 Ховд, Буянт гол, Хар-Ус – Дөргөн нуурын өмнөд сав газрын талбай ба газар доорх
усны нөөц
№

Сав газрын нэр

Ус хураах талбай, км2 Газар доорх усны нөөц, сая м3

1

Ховд голын эх

2120

34.65

2

Даян нуур, Хотон гол

1926

25.39

3

Могойт, Харганат

2943

48.11

4

Цагаан гол

2378

35.73

5

Согоог гол

4338

71.22

6

Улаанхус-Сагсай

949

15.58

7

Сагсай гол

4978

76.24

8

Өмнө гол

4032

65.72

9

Өлгий орчим

2023

33.36

10 Хатуу гол

829

13.74

11 Хавцлын гол

1080

17.91

12 Бөхмөрөн-Ачит нуур

8881

144.47

13 Шивэр гол, Баяннуур орчим

2444

40.33

14 Хойт-Улиастай гол

3272

54.02

15 Хонгио-Шураг гол

4255

70.21

16 Мянгад сум орчим

2373

39.43

48821

786.11

20 Дэлүүн- Улиастай гол

6478

103.79

21 Буянт голын дунд-адаг

2377

34.97

8855

138.76

30 Цэнхэрийн голууд

8184

133.6

31 Хар-Ус, Дөргөн нуурын өмнөд бусад

19245

289.67

Дүн

27429

423.27

Нийт

85105

1348.14

Дүн

Дүн
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сав газарт хамрагдах аймаг, сум тус бүрээр
тооцож гаргажээ. Малын ус хэрэглээг
Д.Чандмань,
Ш.Баранчулуун
нарын
“Бэлчээр усжуулалт” номд тусгалаа олсон
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малын усалгааны норм, горимд үндэслэн
тооцоог голын сав газраар гаргажээ
(Хүснэгт 5.2).

Хүснэгт 5.2 Өнөөгийн ба ирээдүйн ус хэрэглээ голын сав газраар, сая м3/жил

№

Сав газрын нэр

Хүн амын унд,
ахуйн ус хэрэглээ
2008

2015

2021

Мал аж ахуйн ус
хэрэглээ
2008

Үйлдвэр үйлчилгээ

2015

2021

2008

2015

2021

Ховд голын сав
1

Ховд голын эх

0.020

0.022

0.024

0.120

0.125

0.129

0.020

0.022

0.023

2

Даян нуур, Хотон гол

0.022

0.025

0.027

0.120

0.126

0.130

0.022

0.025

0.026

3

Могойт, Харганат

0.028

0.031

0.034

0.166

0.174

0.180

0.028

0.031

0.033

4

Цагаан гол

0.024

0.027

0.030

0.140

0.146

0.151

0.024

0.027

0.028

5

Согоог гол

0.046

0.051

0.056

0.247

0.258

0.266

0.046

0.051

0.054

6

Улаанхус-Сагсай

0.010

0.011

0.012

0.054

0.056

0.058

0.010

0.011

0.012

7

Сагсай гол

0.047

0.052

0.057

0.357

0.373

0.385

0.047

0.052

0.055

8

Өмнө гол

0.042

0.046

0.050

0.225

0.235

0.242

0.042

0.046

0.048

9

Өлгий орчим

1.989

2.205

2.414

0.189

0.197

0.203

1.281

1.409

1.481

10

Хатуу гол

0.127

0.141

0.154

0.073

0.077

0.079

0.085

0.094

0.099

11

Хавцлын гол

0.014

0.015

0.016

0.094

0.099

0.102

0.014

0.015

0.016

12

Бөхмөрөн-Ачит нуур

0.075

0.083

0.091

0.423

0.442

0.456

0.075

0.082

0.086

13

Шивэр гол, Баяннуур
орчим

0.018

0.020

0.022

0.213

0.223

0.230

0.018

0.02

0.021

14

Хойт-Улиастай гол

0.068

0.076

0.083

0.497

0.520

0.537

0.069

0.075

0.079

15

Хонгио-Шураг гол

0.043

0.046

0.050

0.368

0.385

0.397

0.043

0.047

0.049

16

Мянгад сум орчим

0.025

0.028

0.031

0.326

0.341

0.352

0.026

0.028

0.029

Дүн

2.597 2.879 3.151 3.613 3.777 3.897 1.849 2.035 2.139
Буянт голын сав

20

Дэлүүн- Улиастай гол

0.058

0.064

0.070

0.356

0.373

0.385

0.058

0.064

0.067

21

Буянт голын дунд, адаг

1.998

2.214

2.424

0.219

0.229

0.236

1.293

1.422

1.495

Дүн

2.056 2.278 2.494 0.576 0.602 0.621 1.351 1.486 1.562
Хар-Ус, Дөргөн нуурын өмнөд сав

30

Цэнхэрийн голууд

0.058

0.065

0.071

0.638

0.667

0.688

0.059

0.064

0.067

31

Хар-Ус, Дөргөн нуурын
өмнөд бусад

0.083

0.092

0.101

1.070

1.119

1.155

0.083

0.091

0.096

Дүн

0.141 0.157 0.172 1.708 1.786 1.843 0.142 0.155 0.163

Бүгд

4.794 5.314 5.817 5.896 6.165 6.361 3.341 3.676 3.864
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Усалгаатай газар тариалан, хадлан, мод
ногоо услах зориулалтаар 2008 оны
гадаргын ус ашиглалт ба 2015, 2021 оны
хэтийн төлөв байдлын тооцоог Б.Дагвадорж
нар хийсэн болно (Хүснэгт 5.3). 2015 үед
инженерийн хийцтэй байгуулагдаад одоо
хагас хүчин чадлаар эсвэл ажиллахгүй
байгаа услалтын системийн талбайг усалж
ашиглах, Бөхмөрөн, Шаргуугийн хадлан

услах талбай, Эрдэнэбүрэнгийн услалтын
системийн эхний ээлжийг байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тулгуурлан
сэргээх,
ашиглаж
эхлэх,
усалгаатай
хадлангийн талбайг өргөтгөх ба 2021 оны
үед эдгээрийг бүрэн ашиглах чиглэлийг
баримталжээ.

Хүснэгт 5.3 Ус ашиглалтын 2008 оны байдал ба 2015, 2021 оны хэтийн төлөв
Сумын нэр

Голын нэр

Ус ашиглах зориулалт

Хэмжээ, 2008 2015 2021
га
сая м3 сая м3 сая м3

Ховд голын сав
Харганат
Цэнгэл
Цагаан гол

Харганатын услалтын систем

385

Шар нуур хадлан услах

100

Мод, хадлан услах

300

12.8

12.8

12.8

8

14.2

31.6

31.6

8

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

12

12

8

14.2

15.8

24

12.4

12.4

14.2

8.9

8.9

10.9

8.8

14.2

14.2

8

9

14.0

14.0

8

9

8.0

8.9

14.2

15.8

15.8

14.2

14.2

14.2

8

14.2

15.8

22.5

31.6

Мод, хадлан услах өргөтгөл
Улаанхус

Даян-Хотон гол

Хадлан услах

Согоог гол

Хадлан услах

144

Хадлан услах өргөтгөл
Сагсай

Буянт

Сагсай гол

Улаандэл услалтын систем

500

Өмнө гол

Өмнөгол услалтын систем

34

Сагсай гол

Буянтын хадлан

Өмнө гол

Мандах услалтын систем

272

Бураатын амны хадлан
Алтай

Сагсай гол

Алтайн хадлан

100

8.9

Алтайн хадлан өргөтгөл
Бугат, Өлгий Ховд голын
дагуу

Их булангийн услалтын
систем

114

Өлгийд мод ногоо услах
Алтанцөгц

Хавцлын гол

Хар үзүүрийн услалтын
систем

150

Хар үзүүрийн услалтын
системийн өргөтгөл
Баяннуур

Ховд голын
дагуу

Цул улааны услалтын систем

161

14.2

Ногооннуур

Бөхмөрөн

Хатуу голоос хадлан услах

2000

Бөхмөрөн голын савд
тооцогдоно.

Бөхмөрөн

Бөхмөрөн

Асгатын мөнгөний үйлдвэр
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тооцогдоно.
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Эрдэнэбүрэн Ховд гол
Буянт

Ховд гол

Эрдэнэбүрэн услалтын
систем

880

Шаргуугийн услалтын систем
Шаргуугийн хадлан
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14.2

31.5

296

9.0

14.2

2000

14.2

31.4

Дүн

6.2

150.0 269.8

350.6

Буянт голын сав
Дэлүүн

Буянт гол

Харганатын тал услалтын
систем

Жаргалант

Буянт гол

Ховд сум

200

15.8

15.8

31.5

Мод, ногоо услах

9.5

10

12

Буянт гол

Ногоо услах

45

45

45

Жаргалант

Буянт гол

Ногоо услах

8.6

8.6

8.6

Буянт

Буянт гол

Ногоо услах

46.9

46.9

46.9

Дүн

125.8 126.3 144.0

Хар-Ус, Дөргөн нуурын өмнөд сав
Мөнххайрхан Цэнхэрийн
голууд
Манхан

Манхан
Зэрэг

Хадлан услах

Цэнхэрийн
голууд

Улаанхүрээ услалтын систем

Цэнхэрийн
голууд

мод ногоо услах

Цэнхэрийн
голууд

Өөшийн хөдөө

Цагаанбургас

Цагаанбургас услалтын
систем

Голуудын усны нөөцийн үнэлгээ (Г.Даваа,
Д.Оюунбаатар нар, 2010) болон дээрх
ус ашиглалтын тооцоонд үндэслэн ус
ашиглалтын балансын тооцоог хийсэн
болно.

146

36

8.8

9.8

10.8

10.6

14.2

14.2

9.5

10.5

11.5

12

12

1.1

1.1

1.1

нөлөөллийг нарийвчлан үнэлэх шаардлага
хэвээр байна.
Ховд голын савд газар доорх усны нөөц
786.1 сая м3 (Н.Жадамбаа, 2009), хүн
амын унд, ахуй ба үйлдвэр үйлчилгээний
хэрэгцээнд 2008 онд 4.4 сая м3, 2015
онд 4.9 сая м3, 2021 онд 5.3 сая м3
усыг хэрэглэх, энэ нь уг нөөцийн 0.570.67 хувийг эзэлж байгаа нь усны нөөц
хангалттай байхыг харуулж байна. Ховд
гол ба түүний газар доорх усны харилцан
уялдаа, тэжээл, алдагдлын судалгааны
үр дүнд тулгуурлан тооцоог нарийвчлах
шаардлага байна.

Ховд голын сав газрын усны нийт хэрэглээ
жилд 2008 онд 153.6 сая м3, 2015 онд
273.6 сая м3, 2021 онд 373.2 сая м3 байна.
Ховд голын цутгал голуудын нийлбэр
урсац 89 м3/сек боловч түүний дагуугийн
алдагдлаас урсац нь Мянгад харуулд 75,0
м3/сек байна. Ховд голын усны нөөц 2365
сая м3/жил, 95 хувийн хангамшилтай бага
устай жилд 1561 сая м3/жил тус тус байгаа
нь усны нөөц хүрэлцээтэй байхыг харуулж
байна. Гэхдээ уур амьсгалын өөрчлөлтөөс
ууршилт их нэмэгдэх төлөвтэй байгаа
тул түүнээс усны нөөц, горимд учруулах

Буянт голын сав газрын усны нийт хэрэглээ
2008 онд 126.4 сая м3, 2015 онд 126.9
сая м3, 2021 онд 144.6 сая м3 байх ба энэ
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голын усны нөөц 178.8 сая м3/жил, 95
хувийн хангамшилтай бага устай жилд
111.6 сая м3/жил тус тус байгаа нь усны
нөөц хүрэлцээгүй байгааг харуулж байна.
Буянт голын олон жилийн дундаж урсацаар
2008, 2015, 2021 оны хэрэгцээг бүрэн
хангаж байгаа боловч усалгааны нормыг 1
га-д 5000 м3-ээр бодоход ашиглаж байгаа
усны эзэлхүүн нь 25000 га-д хүрэхээр
хэмжээтэй боловч 2000 орчим га талбайг
услан ашиглаж байгаагаас үзэхэд усыг
зохистой ашиглах явдал нэн тэргүүний
зорилт болж байна. Буянт голын 95 хувийн
хангамшилтай урсацаар 2008, 2015 оны
усны хэрэгцээний 96.9-97.6 хувь буюу
бараг бүх усыг ашиглах төлөвтэй, 2021 оны
үед ашиглахаар төлөвлөсөн усны хэрэгцээг
бүрэн хангаж чадахгүй байна. Буянт голын
усыг зохистой ашиглах замаар ус хэрэглээг
багасгах, экосистемийг тэтгэхүйц бага
урсацыг голд үлдээх арга хэмжээ авах
хэрэгтэй байна.

үйлдвэр үйлчилгээний хэрэгцээнд 2008
онд 0.3 сая м3, 2015 онд 3.1 сая м3, 2021
онд 0.33 сая м3 усыг хэрэглэхээр байгаа нь
усны нөөц боломжийн түвшинд байна.
Цаашид Хар нуур, Ховд гол, тэдгээрийн
цутгал болон бүх голын урсац, нуур,
мөстөл мөсөн голын судалгааг нарийвчлан
хийж, усны болон ус ашиглалтын балансын
тооцоог боловсруулж, сав нутгийн хөгжлийн
чиглэлтэй
уялдуулан
усыг
зохистой
ашиглах, ашиглалтыг сайжруулах хэрэгтэй
байна.

Буянт голын савын газар доорх усны нөөц
138.8 сая м3 гэж тодорхойлсноос хүн амын
ахуйн ба үйлдвэр үйлчилгээний хэрэгцээнд
2008 онд 3.4 сая м3/жил, 2015 онд 3.8 сая
м3/жил, 2021 онд 4.1 сая м3/жил усыг усыг
хэрэглэх, энэ нь газар доорх усны нөөцийн
2.4-2.9 хувийг эзэлж байгаа нь энэ нөөц
боломжийн түвшинд байхыг харуулж байна.
Хар-Ус, Дөргөн нуурын өмнөд савд 1123
сая м3/жил усны нөөцтэй, 95 хувийн
хангамшилтай жилд 703.2 сая м3 устай
байх Чонохарайх гол, 58.6 сая м3/жил усны
нөөцтэй, 95 хувийн хангамшилтай жилд
39.4 сая м3 орчим устай байх Дунд ба Хойт
Цэнхэр голоос бусад байнгын урсацтай
голын сүлжээ энэ савд үгүй юм. Дөргөний
Усан цахилгаан станцын усан сангийн
талбайгаас уурших усны хэмжээгээр Хар-Ус
нуурын ууршил нэмэгдсэнээс шалтгаалан
Чонохарайх голын норм урсац 32.6 шоо м/с
болж 1.15 шоо м/с-ээр хорогдсон байна.
Гадаргын усны сүлжээ туйлын жигд бус
тархацтай тул дээр дурдсан голоос бусад
савд газар доорх усыг хэрэглэнэ. Энэ
савын усны нийт ашиглалт 2008 онд 31.7
сая м3/жил, 2015 онд 49.4 сая м3/жил, 2021
онд 51.4 сая м3/жил байхаар төлөвлөжээ.
Газар доорх усны нөөц энэ савд 423.3 сая
м3 гэж тодорхойлсноос хүн амын ахуйн ба
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Ù÷ ûăöăéñăă:
Ùóêóā ù÷ ûăöăéñăă
Æûùïó ù÷ ûăöăéñăă
ćïñêèăöîïó ù÷ æþîéñæñø
Æöîñìææóā íôöîùñæñøøæï
ù÷ æþîéñæñø
Æąñæñ ìùùñýñæñāó ù÷
æþîéñæñø
ÛĊêĊĊ æû æûùïó ù÷æñéææóā
ûăöăéñăă
ÛĊêĊĊ æì æûùïó çù÷æê
æþîéñæñø
ãðôñôéîïó ùö÷æü
Éôñ òĊöĊó
Çîôñôéîïó ôñôó ąóí
çæïêæñ (ù÷,óæòéæöûæé
éæíæö, ù÷óææ÷ þùùê
ûæòææöæñøæï æòĂêöæû
ôöýîó )
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×æè éæíöāó óîïéăòăêîïó íæ÷éîïó
ûĊéìîñ

Ù÷óā Ċ÷Ċû ûăöăéüăă
Ù÷ ûăöăéñăăé ÷æñçæö
øù÷ çĈöø îñĈĈ Ĉö
æþîéøæï, ûăòóăñøøăï
æþîéñæû, ûăø
æþîéñæñøāé çæéæ÷éæû

Ù÷óā ÷æè éæíæöø
ûąíéææöñæéêòæñ ù÷óā
óĊĊü óĊûĊó
÷ăñçăéêăó ôöþêôé.

Éæíæö êôôöû ù÷óā
óĊĊü

Éæêæöéāó ù÷óā óĊĊü
(òĊ÷øĊñ, óùùö, éôñ)

Ù÷ óĊĊüîïó æþîéñæñøāé
óĊûĊó ÷ăñçăéêăû ýæêæòì
çôñôó ù÷óā çæñæó÷āó
ûăòìăăóê æèýöæû æöéæ
ûăòìăă æèæû

Ù÷ çôûîöêôûôô÷
÷ăöéîïñăû æöéæ
ûăòìăă æèæû

åóí çĈöîïó çôûîöêùùñæéý
ăû ĈĈ÷èăöĈĈê æĄùñ ùýöùùñì
çæïóæ.

Ù÷óā óĊĊüîïó éôñ øăìăăéý
óĂ ûùö øùóæêæ÷ Ąò

Зураг 5.1 Сав газрын усны ашиглалт, хамгаалалтын ерөнхий схем
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6.1 Хууль, эрх зүйн орчин
6.1.1 Усны тухай хууль
Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежментэд хамаарах өнөөгийн хууль
эрхзүйн зохицуулалтын гол хууль нь Монгол
Улсын УИХ-аас 2004 онд батлан гаргасан
“Усны тухай” хууль бөгөөд түүнд зааснаар
“Гол мөрний сав газрын зөвлөл (цаашид
Сав газрын зөвлөл гэх)” нь усны нөөцийг
хамгаалах,
нөхөн
сэргээх,
зохистой
ашиглах
талаархи
нутаг,
дэвсгэрийн
усны менежментэд нутгийн иргэдийг
оролцуулах зорилгоор Засгийн газрын
гишүүн, аймаг, нийслэлийн иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид, сум,
дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас
байгуулагдахаар заажээ.

-

мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр
батлагдсан тохиолдолд түүнийг барьж
байгуулах ажлыг түдгэлзүүлэх тухай
санал гаргах
усыг зориулалтын дагуу ашиглах, усны
орчинг нөхөн сэргээх, хамгаалах талаар
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад
мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх зэрэг
усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх
арга хэмжээ орно.

Эндээс харахад Сав газрын зөвлөл нь үйл
ажиллагаагаа хяналт тавих, мэргэжлийн
болон зохион байгуулалтын туслалцаа
үзүүлэх чиглэлээр явуулахаар байгаа
бөгөөд тэд дүгнэлт гаргаж, түүний дагуу
эрх бүхий байгууллагаас өгсөн үүрэг
даалгаврыг
биелүүлээгүй
этгээдийн
ус ашиглах эрхийг бүрмөсөн цуцлах
тухай дүгнэлт гарган зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлж,
иргэдийн
төлөөлөгчдийн
Хуралд хүргүүлэх ба сав газрын зөвлөлийн
дүгнэлтийг
хүлээн
авсан
иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал ажлын 7 хоногт
багтаан хэлэлцэж, түүнийг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ авах үүргийг холбогдох Засаг
даргад өгөхөөр хуулийн зохицуулалтыг
хийснээр сав газрын зөвлөлийн усны
салбарын бүтэц зохион байгуулалтад
гүйцэтгэх үүргийг тодотгож өгсөн байна.

Сав газрын зөвлөл нь тухайн хамаарах
нутаг дэвсгэртээ хуулиар дараах ажлуудыг
хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
- ус ашиглагч нь ус ашиглах гэрээ болон
хуулиар хүлээсэн үүргээ бүрэн гүйцэд
хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт
гаргах
- сав газрын усны нөөцийг зохистой
ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх арга
хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан
тухайн шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлаар батлуулан, биелэлтэнд хяналт
тавих
- ус ашиглагч этгээд байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр хүлээсэн
нөхөн сэргээх үйл ажиллагаагаа бүрэн
гүйцэд биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт
тавих, усны нөөцийн онцгой болон
энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн
дэглэм бүрэн гүйцэд хангагдаж байгаа
эсэхийг хянах зэрэг ус ашиглагчдад
тавих хяналтын, хуулиар хүлээсэн үүргээ
зохих ёсоор биелүүлээгүй этгээдийн
ус ашиглах эрхийг 14 хүртэл хоногоор
түдгэлзүүлэн зогсоох, буруутай үйл
ажиллагааг арилгуулах саналыг эрх
бүхий байгууллага, албан тушаалтанд
тавих
- усны эх ундаргыг ойжуулах, хамгаалалтын
хашаа, хайс татаж, тохижуулах ажлыг
нутгийн иргэдийн дэмжлэг, санаачлага,
мэргэжлийн байгууллагын хүчээр зохион
байгуулахад оролцох
- усны барилга байгууламжийн зураг,
төсөл, усны нөөцөд сөрөг нөлөөтэй нь

Үүнээс гадна “Усны тухай” хуульд зааснаар
орон нутгийн захиргааны болон нутгийн
өөрөө удирдах ёсны байгууллагууд хуульд
заасан тодорхой эрх үүргийг хэрэгжүүлж,
төрийн захиргааны төв болон засгийн
газрын эрх бүхий байгууллагын гаргасан
шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх,
хуулиар
тусгайлан эрх олгосон тохиолдолд орон
нутагт ус, усны нөөцтэй холбоотой бүрэн
эрхийг хэрэгжүүлэх боломжтой байна.
Тухайлбал, орон нутгийн (аймаг, нийслэл,
сум дүүргийн) иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурал нь ус хуримтлуулах, зохистой
ашиглах, хамгаалах, усны орчинг нөхөн
сэргээх,
усны
хөнөөлөөс
урьдчилан
сэргийлэх, уршгийг арилгах талаар Сав
газрын зөвлөл, Засаг даргаас оруулсан
дүгнэлт, хөтөлбөрийг хэлэлцэж, энэхүү
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
хөрөнгийн хэмжээг батлахаар “Усны тухай”
хуульд заасан нь орон нутагт өөрийн
төсвийн хүрээнд усны нөөцийн асуудлаар
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агуулга, үзэл санаа, стратегийн болон
үйл ажиллагааны зорилтуудыг сав газрын
усны менежментийн төлөвлөгөөтэй нягт
уялдуулан боловсруулсан. Өөрөөр хэлбэл,
сав газрын менежментийн төлөвлөгөө нь
“Ус” үндэсний хөтөлбөрийн тухайн сав
газарт хэрэгжих төлөвлөгөө болох юм.

өргөн цар хүрээ бүхий үйл ажиллагааг бие
даан зохион байгуулах эрхийг олгож байгаа
юм.
“Усны тухай” хуулийн гол, мөрний сав
газартай холбоотой заалтуудад эрх зүй,
статусын талаар дутуу томъёологдсон,
зохицуулалт
нь
хангалтгүй
хийгдсэн,
байгууллага оршин тогтнох үндэс болсон
санхүүжилтийн механизмыг бүрэн тодорхой
болоогүй. Тухайлбал, Гол мөрний сав
газрын зөвлөлийг “Усны тухай” хуульд
заасан тодорхойлолтоор аваад үзэхэд
Засгийн газрын гишүүн, иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал гишүүдийг нь
томилдог гэж үзвэл төрийн байгууллага
мэт, үйл ажиллагааны чиглэл зорилгыг
нь аваад үзвэл тухайн бүс нутгийн усны
нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах,
нөхөн сэргээх талаарх усны менежментэд
иргэд,
төрийн
бус
байгууллагын
төлөөлөгчдийг оролцоог хангаж байгаагаас
үзвэл төрийн бус байгууллага гэж үзэж
болохоор заасан нь цаашдаа гол, мөрний
сав газрын зөвлөлийн статусыг нарийвчлан
тодорхойлох, эрх үүргийн зохицуулалтыг
боловсронгуй
болгох
зайлшгүй
шаардлагатай болохыг харуулна (энэ
талаар Д.Доржсүрэн, С.Банди, Г.Батсайхан
нарын боловсруулсан Монгол Улсад гол,
мөрний сав газрын харилцааг зохицуулах
чиглэлээр
мөрдөгдөж
байгаа
хууль
тогтоомж, тэдгээрт хийсэн шинжилгээний
үр дүнгийн тайлангаас дэлгэрүүлэн үзэх
боломжтой).

Мөн Засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж
байгаа “Хүн амыг стандартын шаардлагад
нийцсэн усаар хангах хөтөлбөр”, “Ариун
цэврийн
байгууламжийг
сайжруулах
хөтөлбөр”, “Төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн
талаар баримтлах бодлого”, “Ус цаг уур
орчны шинжилгээний салбарыг 2015 он
хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр”, “Рашаан
сувиллыг хөгжүүлэх хөтөлбөр”, “Монгол
Улсын бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлбөр”,
“Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр” зэрэг
бодлого, хөтөлбөрт туссан зорилтуудтай
мөн уялдана.

Сав газрын зөвлөлийн талаар “Усны тухай”
хуулийн 19 дүгээр зүйл нийтдээ чиглэгдсэн
бөгөөд
тухайн
заалтуудыг
өнөөгийн
шаардлага, бусад хуулиудын агуулга
үзэл санаа, бодлогын баримт бичгүүдтэй
уялдуулан нэмэлт өөрчлөлт, тодотгол
хийх шаардлага тулгараад байгааг энд
тэмдэглье.

6.1.3 Хилийн усны хэлэлцээр болон
нэгдэн орсон конвенциуд
Монгол Улс хилийн усыг хамгаалах,
ашиглах тухай Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээрийг ОХУ-тай 1995 онд, БНХАУын Засгийн газартай 1994 онд тус тус
байгуулсан бөгөөд энэ хэлэлцээрээр
хилийн усны горим, нөөц, чанарын
судалгаа, хэмжилт хийх, хил дамнасан нуур,
голын сав газрын өөрчлөлтийг хэмжиж
тодорхойлох, хилийн ус, усны амьтан,
ургамлын нөөцийг судлах, хамгаалах,
ашиглах, хилийн усны бохирдлыг хянан
хэмжих, багасгах, хилийн усны ашиглалтын
болон
үерээс
хамгаалах
барилга,
байгууламжийг
хамгаалах,
оновчтой
ашиглах, технологи, техникийн баримт
бичиг, мэдээ, зураг төсөл солилцох, хамтын
судалгаа, туршилтын төв, хэсэг байгуулах,
төлөөлөгчид,
мэргэжилтэн
солилцож,
хамтарсан судалгаа, хэмжилтийн ажил хийх
зэрэг олон арга хэмжээ тусгагдсан байдаг.

6.1.2 “Ус” үндэсний хөтөлбөр болон
бусад бодлогын баримт бичгүүд
Сав
газрын
усны
менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд
анхаарах бодлогын үндсэн баримт бичгийн
нэг нь УИХ-ын 2010 оы 5 сарын 20 ны
өдрийн 24 тоот тогтоолоор батлагдсан “Ус”
үндэсний хөтөлбөр бөгөөд энэ хөтөлбөрийн

Мөн олон улсын ач холбогдол бүхий ус,
намгархаг газар, ялангуяа, усны шувууд
олноор амьдардаг орчныг хамгаалах тухай
Рамсарын конвенцид Монгол Улс нэгдэн
орсон бөгөөд түүний жагсаалтад Хар
нуур-Ховд голын сав газарт хамрагдах
Ачит нуур, Хар-Ус нуур, Хар нуур, Дөргөн
нуурууд бүртгэгдсэн байдаг. Энэ конвенцид
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нэгдэн орсон орнууд уг жагсаалтад
орсон ус, намгархаг газрын хамгаалалтыг
сайжруулах, ус намгархаг газар нутгийг
зохистой ашиглах талаар төлөвлөгөө,
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх үүрэг
хүлээдэг байна. Сав газрын менежментийн
төлөвлөгөөнд дээрх хэлэлцээр, конвенцоор
хүлээсэн үүргүүд, ялангуяа ус намгархаг
газар нутгийг хамгаалах, зохистой ашиглах
хэсэг багтан орсон.

6.2 Бүтэц,
орчин

зохион

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн
газрын гишүүний эрхлэх асуудлын хүрээнд
усны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын
эрх бүхий байгууллага ажиллахаар зааж
УИХ-ын 2005 оны 11 тоот тогтоолоор
Усны хэрэг эрхлэх газар (2008 оноос
Усны газар болсон)-ыг байгуулсан бөгөөд
тэд
бодлогын
хэрэгжилтийг
хангах
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
бөгөөд хуулиар оноогдсон үүргээ “Усны
тухай” болон холбогдох бусад хуулийн
хүрээнд “Ус” үндэсний хөтөлбөр, “Монгол
Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл
баримтлал”, “Үндэсний хөгжлийн цогц
бодлого”,
“Төрөөс
экологийн
талаар
баримтлах бодлого” зэрэг баримт бичигт
заасан зорилт, арга хэмжээг хангаж
ажиллах ба Засгийн газар, Байгаль орчин
аялал,
жуулчлалын
сайдын
бодлого,
арга хэмжээнд мэргэжлийн зөвлөгөө
өгч, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион
байгуулдаг. Үүнээс гадна усны тухай хууль
болон бусад хууль тогтоомжуудад заасны
дагуу хоногт 100 шоо метрээс дээш
хэмжээний ус ашиглуулах мэргэжлийн
дүгнэлтийг гаргах, ус ашиглуулах эрхийн
бичгийг ус ашиглагч нарт олгох, усны тоо
бүртгэлийн ажлыг улс орон даяар зохион
байгуулах, “Усны тухай” хуулийн 24 дүгээр
зүйл буюу ус ашиглагч нарт тавигдах
шаардлагыг хэрхэн биелэлтэд хяналт
тавих, усны болон байгаль орчны тухай
хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах
үүрэгтэй байна.

байгуулалтын

Монгол Улсын усны салбарын өнөөгийн
удирдлага, бүтэц зохион байгуулалтын
үндэс нь “Усны тухай” хуулиар үндсэндээ
тодорхойлогдох бөгөөд Монгол Улсын
үндсэн хууль, Улсын Их Хурлын тухай,
Засгийн газрын тухай, Агентлагийн эрх
зүйн байдлын тухай хуулиудад заасны дагуу
усны нөөцийн хамгаалалт, зүй зохистой
ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн асуудлаар
төрийн байгууллагуудын эрх, үүргийг
тодорхойлсон байна. Эдгээр хуулийн
заалтуудаас авч үзэхэд УИХ усны талаар
төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлж
усны салбарын бүтэц зохион байгуулалт,
санхүүжилт болон ус ашигласны төлбөрийн
хувь хэмжээг тогтоох, Засгийн газар
бодлогын
хэрэгжилтийг
хангаж,
ус
ашигласны төлбөрийн хэмжээг тогтоон
мөрдүүлж, улсын усны менежментийн
төлөвлөгөөг
батлах,
усны
нөөцийг
хамгаалах, нөхөн сэргээх, усжуулах арга
хэмжээний зардлыг тухайн жилийн төсөвт
тусган хэрэгжүүлдэг.

Усны салбарын удирдлага, бүтэц зохион
байгуулалтанд орон нутгийн захиргааны
болон нутгийн өөрөө удирдах ёсны
байгууллагууд хуульд заасан тодорхой эрх
үүргийг хэрэгжүүлж, төрийн захиргааны
төв болон засгийн газрын эрх бүхий
байгууллагын
гаргасан
шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх, хуулиар тусгайлан эрх олгосон
тохиолдолд орон нутагт ус, усны нөөцтэй
холбоотой бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх
боломжтой байна. Тухайлбал, орон нутгийн
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь (аймаг,
нийслэл, сум дүүргийн) ус хуримтлуулах,
зохистой ашиглах, хамгаалах, усны орчинг
нөхөн сэргээх, усны хөнөөлөөс урьдчилан
сэргийлэх, уршгийг арилгах талаар Сав
газрын зөвлөл, Засаг даргаас оруулсан
дүгнэлт, хөтөлбөрийг хэлэлцэж, энэхүү

Засгийн газар улсын хэмжээнд усны
бодлогын
хэрэгжилтийг
хангах
үйл
ажиллагааг өөрийн танхимд ажиллах
байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны
төв
байгууллага
(одоо
БОАЖЯ)-р
дамжуулан
энэ
салбарыг
удирдах
үүргийг
гүйцэтгэж
байна.
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага буюу Монгол
Улсын Засгийн газрын тухай хуульд
тодорхойлсноор БОАЖЯ нь усны салбарт
усны нөөцийг хамгаалах, усыг ашиглах
усны нөөцийг нөхөн сэргээх чиглэлээр арга
хэмжээ авч ажиллах үүрэгтэйгээр ажиллаж
байна.

78

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, БҮТЭЦ,
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
хөрөнгийн
хэмжээг
батлахаар
Усны
тухай хуульд заажээ. Хар нуур-Ховд
голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн
төлөвлөгөөний
суурь
судалгааг хийх явцад орон нутагт усны
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн
байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт,
гүйцэтгэлийн талаар анализ хийж үзээд
доорхи дүгнэлтэд хүрсэн байна.
Үүнд:
- Орон нутагт усны асуудал хариуцсан
төрийн байгууллагын бүтэц зохион
байгуулалт нь зөвхөн “Байгаль орчныг
хамгаалах тухай” хуулийн дагуу зохион
байгуулагдсан,
- “Усны тухай” хуульд орон нутагт
усны асуудал эрхэлсэн тусгай нэгж,
байгууллага байхыг заагаагүй тул эдгээр
байгууллагуудад
усны
мэргэжлийн
хүн байх ёстой гэсэн хууль эрх зүйн
үндэслэл байхгүй байна. Иймд орон
нутгийн төрийн байгууллагуудад усны
мэргэжлийн хүн бараг байдаггүй бөгөөд
энэ нь усны талаарх аливаа зохицуулалт
орон нутагт амжилттай хэрэгжих үндэс
байхгүй,
- Сав газрын зөвлөлийн бүтэц, зохион
байгуулалт нь мөн “Усны тухай” хууль
болон гол мөрний сав газрын зөвлөлийн
дүрмийн дагуу байгуулагдсан байна.
Дотоод журмаа ч мөн дээрх баримт
бичгүүдэд үндэслэн гаргасан,
- Хуулиар сав газрын зөвлөлийн хийх
эн тэргүүний ажил нь сав газрын
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах
зэрэг болно.
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доорхи үр дүн гарсан. Үүнд:
Төрийн
байгууллагууд,
төсвөөс
Төрийн
цалинждаг
ажиллагсад.
байгууллагуудад аймаг, сумдын Засаг
даргын Тамгын газар, аймгуудын Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын газар, аймгуудын
Ус цаг уур, орчны шинжилгээний алба,
Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори,
Ховд их сургууль, түүний усны лаборатори
мөн байгаль орчны улсын байцаагчид,
байгаль хамгаалагчдыг оролцуулан авч
үзэхэд усны чиглэлийн нийт 22 инженертехникийн ажиллагсад ажиллаж байгаагийн
59.1 хувь нь Ховд их сургуулийн усны
лабораторийн гидрохимичид, 22.7 хувь нь
аймгуудын цаг уур, орчны шинжилгээний
албанд ажилладаг инженер гидрологчид
байна. Увс аймгийн Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газарт усны мэргэжилтэй 2
хүн ажиллаж байгаа ба бусад аймгийн
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар,
аймаг, сумдын Засаг даргын тамгын
газарт сав газрын хэмжээгээр ажиллаж
байгаа байгаль орчны асуудал хариуцсан
мэргэжилтнүүд, 25 байцаагч, 33 байгаль
хамгаалагч дотор усны мэргэжлийн хүн
байхгүй байна.
Байгаль орчны төрийн бус байгууллагууд.
Сав нутгийн хэмжээгээр байгаль орчны 17
төрийн бус байгууллага үйл ажиллагаагаа
явуулж
байгаа
ба
тэдгээрт
усны
мэргэжлийн 2 хүн ажиллаж байна. Учир нь
сав газарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа
төрийн бус байгууллагууд нь байгаль
орчны, дийлэнх нь ой, модны чиглэлийн
байгууллагууд байгаатай холбоотой юм.

Дээрх байдлаас харахад хууль эрх зүйн
орчныг нь зөв болгож өгөөгүй нөхцөлд
орон нутагт усыг хамгаалах, зохистой
ашиглах мэргэжлийн үүрэг, функцууд
нь чанартай биелэгдэх, тэр тусмаа усны
асуудлыг сав газраар нь зохицуулах, сав
газрыг нэгдсэн менежментээр хангах
асуудал шийдэгдэхээргүй байна. Тиймээс
“Усны тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт хийх
нь зайлшгүй шаардлагатай юм.

Усны
мэргэжлийн
байгууллагууд
(компаниуд). Сав нутгийн хэмжээгээр
тус бүртээ 18-44 хүний бүрэлдэхүүнтэй,
10 усны мэргэжлийн байгууллага байгаа
ба тэдгээрт нийт 47 инженер-техникийн
ажилтан
ажиллаж
байна.
Инженертехникийн
ажилтнуудын
46.8
хувийг
инженер болон техникч гидротехникчид,
21.3 хувийг инженер болон техник
гидрогеологчид, 14.9 хувийг ус хангамж,
ариутгах татуургын инженер, үлдэх 17.0
хувийг усны бусад мэргэжлийн техникчид
тус тус эзэлж байна. Эндээс үзэхэд усны
мэргэжлийн
байгууллагууд
өөрсдийн

6.3 Хүний нөөцийн хангамж
Хар нуур-Ховд голын сав газар дахь
байгууллагуудын
усны
чиглэлийн
мэргэжилтнүүдийн нөөцийг судалж үзэхэд
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эрхэлж буй үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд
шаардагдах хэмжээний мэргэжилтнүүдтэй
байна.
Бусад салбаруудад ажиллаж буй усны
чиглэлийн мэргэжилтнүүд
Увс аймагт:
 аймгийн Засаг даргын тамгын газарт
инженер гидротехникч-1,
 аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг,
дунд үйлдвэрийн газарт усжуулалтын
машин механизмын инженер -1,
 аймгийн гаалийн газарт инженер
гидротехникч-1,
 “Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэдийн
холбоо” ТББ-д инженер гидротехникч-1
тус тус ажиллаж байна.
Увс аймагт өнөөгийн байдлаар ажил
идэвхтэй
хайж
байгаа
инженер
гидротехникч 5 байна.
Ховд их сургуульд Ховд, Баян-Өлгий, Увс,
Говь-Алтай, Завхан аймгийн оюутнууд
сурдаг бөгөөд жил бүр химич, биологич,
экологич, газар зүйч мэргэжлээр 2030 оюутан төгсдөг байна. Сав газарт
хамаарагдах сумдын дунд сургуулиудад
хими, газар зүй, биологийн багш нар тус
бүр 1 ажилладаг.
Энэ бүхнээс дүгнэж үзэхэд Хар нуур-Ховд
голын сав газарт хамаарагдах аймгуудад
усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхэд
боловсон
хүчний нөөц, олон талын оролцоог хангах
мэргэжлийн
байгууллагын
боломж
хангалттай байна.
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Сав газрын хэмжээнд дараах
асуудлууд тулгараад байна.
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дагаврыг дагуулж байна.

үндсэн

Усны
нөөцийн
хомсдол. Иргэдийн
усны замбраагүй хэрэглээ, зохисгүй үйл
ажиллагааны дүнд уур амьсгалын дулаарал,
хуурайшилтын нөлөө улам эрчимжиж, гол,
мөрний эх үүсвэр булаг шанд, жижиг гол
горхи ширгэн гадаргын усны нөөц багасах,
хомсдох нөхцөлийг буй болгож байна.
Тухайлбал, Согоог, Цагаан, Харганат, Ховд,
Буянт голын дагууд нутгийн иргэд голын
голдрил өөрчлөн олон салаалж, усалгаатай
хадлан болон газар тариаланд замбраагүй
ашигласаны улмаас цутгал голуудын
сүлжээ тасрах, ялангуяа, Буянт голын
адаг хэсэгт байгалийн урсацыг үлдээлгүй,
бүгдийг тариалалтын турш талбайруу
задгай урсган, намагшуулж орхисоноор
Буянт гол Ховд голд цутгахаа больсон.

Уур амьсгалын өөрчлөлт. Хар нуур-Ховд
голын сав газарт сүүлийн 69 жилд агаарын
жилийн дундаж температур 2.40C-ээр
нэмэгдсэн, үүнээс өвөл хамгийн эрчимтэй
буюу 4.40C-ээр дулаарсан, харин зундаа
бага 1.10C, хавар, намартаа харгалзан 1.7,
2.10C тус тус дулаарч нэмэгдсэн байна.
Тухайн
сав
газарт
уур
амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөгөөр өвлийн хүйтэн
зөөлөрч хур тунадас их орох, харин зуны
халуун эрчимжих, хур тунадас багахан
буурах нь нэгэнтээ эхэлсэн хуурайшилтыг
улам бүр эрчимжүүлж, мөстөл, цэвдэг
хайлах, хуурайшилт, цөлжилт ихсэх, хур
тунадасны горим өөрчлөгдөх зэргээр
байгаль, нийгэм эдийн засагт сөрөг үр

Ùùö æòĂ÷éæñāó
ĊĊöýñĊñø,
ûùùöæïþîñøāó ùñòææ÷
éôñ òĊöóîï ăû çôñ÷ôó
òĊ÷øĊñ, òĊóû üăèêăé
ûæïñì çæïóæ
Éôñāó éôñêöîñāé
ĊĊöýñĊó, ôñôó
÷æñææñì, ù÷ææñéææøæï
øæöîæñæó, ûæêñæó,
ûôøāó óôéôôó
çæïéùùñæòìîê
ù÷æñéææóê Ĉö
æþîéñæì çæïóæ.

Ù÷,
ăðôñôéî

Üăèăöñăû
çæïéùùñæòìîïó øëûóîð
øëûóôñôéî ûùùýîöý, Ĉïñ
æìîññæéææ óĂ
êôéôñê÷ôóôôö øĈĈóîï
ûæąéêæñ ù÷, ûôé ûæąéêæñ
éôñāó ù÷óā ýæóæöāé
êôöôïøùùñì çæïóæ.

×æè éæíöāó ûăòìăăóê
çăñýăăöîïó êææü
ûăøăöý, òæñ ÷Ĉöăé éôñ
êæéùùû øæøòāó ôïó
÷ĊĊé, çùø, íùñíæéæó
òôêāé øæñûææì,
íăöñăé æòĂøêāó
æòĂêöæû ôöýîóé
÷Ĉïøéăó ûùùöæïþîñøāé
ăöýîòìĈĈñì çæïóæ.

Éôñāó ăû, êùóê ûă÷ăéø
ôïé ûùùñĂ çù÷ææö îû
ûăòìăăéăăö ôéøôñì,
óĊûĊó ÷ăöéăû
ýæêèæöāé æñêæéêùùñì,
ù÷óā ùùöþîñø,
üăèêăéîïó ûæïñæñøāé
óăòăéêĈĈñì çæïóæ.


Зураг 7.1 Хар нуур-Ховд голын сав газарт тулгамдаж буй асуудлуудын схем
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БҮЛЭГ VII

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ТУЛГАРЧ БУЙ ҮНДСЭН
АСУУДЛУУД

Усны чанарын доройтол. Хар нуур-Ховд
голын сав газарт томоохон үйлдвэр, уул
уурхайн үйл ажиллагаа явагддалгүй хэдий
ч голын эрэг дагуу байрлах төв суурин
газрын айл өрхүүд ахуйн хог хаягдлыг
замбараагүй хаях, мөн Ховд, Өлгий хотын
цэвэрлэх байгууламжийн техник технологи
хуучирсаны улмаас стандартын шаардлагад
нийцээгүй хаягдал ус голд нийлүүлэх
зэргээр усны чанарыг доройтуулж байна.
Ойн болон бэлчээрийн хэт ашиглалт.
Малын тоо толгой эрс нэмэгдэж, сүргийн
бүтцэд ямааны эзлэх хувь ихэссэнээр
ургамлан бүрхэвч багатай энэ сав газарт
бэлчээрийн талхагдал эрчимтэй явагдаж
байна. Мөн голын татмын ойн зулзаган
мод, бутыг талхлан, байгалийн аясаар
нөхөн сэргэх чадварыг алдагдуулж, булаг
шандны ундарга малын хөлд дарагдах,
цөлжих үзэгдэл эрчимжиж байна.
Ховд голын цутгал хэсэг болох ХарУс нуурын эрэг орчмын хулс, зэгсийг
хадланд их хэмжээгээр ашигласнаар Хар
Ус нуурын байгалийн цогцолборт газрын
ус намгархаг газрын экосистемд сөргөөр
нөлөөлж нуурын усны түвшин багасах, тэнд
амьдардаг ховор амьтдын байршил нутаг
устаж үгүй болох аюул нүүрлээд байна.
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ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ СТРАТЕГИ

 ãöûăò íôöîñéô

ɋɬɪɚɬɟɝɢɣɧ ɡɨɪɢɥɬɭɭɞ

1
Ùùö æòĂ÷éæñāó
ĊĊöýñĊñøĊê êæ÷æó
íôûîü÷ôó ù÷óā íĈï
íôûî÷øôï æþîéñæñø,
ûæòéææñæñøāé çîï
çôñéôû íæòææö ÷æè
éæíöāó óîïéăò-ăêîïó
íæ÷éîïó øôéøèôöøôï
ûĊéìñîïé ûæóéæû

БҮЛЭГ VIII

2

3

4

×æè éæíöāó çæïéæñîïó óĊĊü, çæąñéîïé
óùøéîïó îöéăêîïó ôöôñüôôøôïéôôö íôûî÷øôï
æþîéñæû, ûæòéææñæû, óĊûĊó ÷ăöéăăû

ɍɫɧɵ ɧԧԧɰ, ɱɚɧɚɪɵɧ ɯɚɦɝɚɚɥɚɥɬ, ɚɲɢɝɥɚɥɬɵɧ
ɯɷɜɢɣɧ ɛɚɣɞɚɥɞ ɧɢɣɰɫɷɧ ɧɢɣɝɷɦ-ɷɞɢɣɧ
ɡɚɫɝɢɣɧ ɫɚɥɛɚɪɭɭɞɵɧ ɬɨɝɬɜɨɪɬɨɣ ɯԧɝɠɥɢɣɝ
ɯɚɧɝɚɯ

ɋɚɜ ɝɚɡɪɵɧ ɭɫɧɵ ɧԧԧɰɢɣɧ ɯɚɦɝɚɚɥɚɥɬ,
ɡɨɯɢɫɬɨɣ
ɚɲɢɝɥɚɥɬɵɧ
ɷɪɯɡԛɣɧ
ɨɪɱɢɧɝ
ɛԛɪɞԛԛɥɠ, ɱɚɞɚɜɯɢɣɝ ɛɷɯɠԛԛɥɷɯ

ɋɚɜ ɝɚɡɪɵɧ ɭɫɧɵ ɧԧԧɰɢɣɝ ɯɚɦɝɚɚɥɚɯ,
ɡɨɯɢɫɬɨɣ ɚɲɢɝɥɚɯ ɬɚɥɚɚɪɯ ɲɢɧɠɥɷɯ ɭɯɚɚɧɵ
ԛɧɞɷɫɥɷɥɬɷɣ
ɦɷɞɷɷɥɷɥ,
ɫɭɪɬɚɥɱɢɥɝɚɚɝ
ԧɪɝԧɠԛԛɥɠ, ɧɢɣɬɢɣɧ ɯԛɪɬɷɷɥ ɛɨɥɝɨɯ
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БҮЛЭГ VIII

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ СТРАТЕГИ

×ØÖÆØËÉÎÏÓ ÇÔÑÔÓ ćÏÑ ÆÌÎÑÑÆÉÆÆÓá ÍÔÖÎÑØÙÙÊ

×æè éæíöāó çæïéæñîïó óĊĊü,
çæąñéîïé óùøéîïó îöéăêîïó
ôöôñüôôøôïéôôö íôûî÷øôï
æþîéñæû, ûæòéææñæû, óĊûĊó
÷ăöéăăû

1

2

3

4

1.1 Ù÷óā óĊĊü, ýæóæöāé ûæòéææñæû, çæïéæñîïó
æą÷ææö ÷ăöéăû çôñôòìîïé ûæóéæû
1.2 Ù÷óā óĊĊüîïé ûùöîòøñùùñæû, íôûî÷øôï
æþîéñæû Ĉóê÷ăó êăăö ăðô÷î÷øëòîïé
ûæòéææñæû
1.3 ×æè éæíæö êæûĂ ôïó óĊĊüîïó íĈï íôûî÷øôï
æþîéñæñøāé ûæóéæû, êôöôïø÷ôó ôöýóāé óĊûĊó
÷ăöéăăû
1.4 Ù÷óā óĊĊü, ýæóæöāó ûąóæñø þîóìîñéăăé
çôñôè÷öôóéùï çôñéôû, ĊöéĊìĈĈñăû

Ù÷óā óĊĊü, ýæóæöāó
ûæòéææñæñø, æþîéñæñøāó
ûăèîïó çæïêæñê óîïü÷ăó
óîïéăò-ăêîïó íæ÷éîïó
÷æñçæöùùêāó øôéøèôöøôï
ûĊéìñîïé ûæóéæû

2.1 Ûôø ÷ùùöîó çôñôó ûĊêĊĊéîïó ûĈó æòāé ăöĈĈñ
æûùï, ýæóæöāó þææöêñæéæê óîïü÷ăó ù÷ææö
ûæóéæû, ûăöăéñăă, æþîéñæñøāé ÷æïìöùùñæû
2.2 Ù÷óā óĊĊüîïó ûæòéææñæñø, æþîéñæñøāé
éæíöāó óăéêòăñ ÷æóéîïó øĊñĊèñĊñø, íôûîôó
çæïéùùñæñøøæï ùąñêùùñæó ûăöăéìĈĈñăû
2.3 ÛĊêĊĊ æì æûùïó ù÷ ûæóéæòìîïé ÷æïìöùùñæû,
óĊĊüîïé íôûî÷øôï æþîéñæû
2.4 ćïñêèăö, ùùñ ùùöûæïó íôûî÷øôï ù÷ ûæóéæòì,
æþîéñæñøāé çĈöêĈĈñăû, çôûîöêñôô÷
ûæòéææñæû

ɋɚɜ ɝɚɡɪɵɧ ɭɫɧɵ ɧԧԧɰɢɣɧ
ɯɚɦɝɚɚɥɚɥɬ, ɡɨɯɢɫɬɨɣ
ɚɲɢɝɥɚɥɬɵɧ ɷɪɯɡԛɣɧ ɨɪɱɢɧɝ
ɛԛɪɞԛԛɥɠ, ɱɚɞɚɜɯɢɣɝ
ɛɷɯɠԛԛɥɷɯ

3.1 ×æè éæíöāó óăéê÷ăó òëóëìòëóøîïó ăöûíĈïó
ôöýóāé øĊéĊñêĊöìĈĈñăû
3.2 ×æè éæíöāó óăéê÷ăó òëóëìòëóøîïó çĈøăü,
íôûîôó çæïéùùñæñøāé çĈöêĈĈñì, ûăöăéìĈĈñăû
3.3 ×æè éæíöāó óăéê÷ăó òëóëìòëóøîïé
ûăöăéìĈĈñăû ýæêæèûîïé çăûìĈĈñăû

ɋɚɜ ɝɚɡɪɵɧ ɭɫɧɵ ɧԧԧɰɢɣɝ
ɯɚɦɝɚɚɥɚɯ, ɡɨɯɢɫɬɨɣ
ɚɲɢɝɥɚɯ ɬɚɥɚɚɪɯ ɲɢɧɠɥɷɯ
ɭɯɚɚɧɵ ԛɧɞɷɫɥɷɥɬɷɣ
ɦɷɞɷɷɥɷɥ, ɫɭɪɬɚɥɱɢɥɝɚɚɝ
ԧɪɝԧɠԛԛɥɠ, ɧɢɣɬɢɣɧ ɯԛɪɬɷɷɥ
ɛɨɥɝɨɯ

4.1 ɋɚɜ ɝɚɡɪɵɧ ɭɫɧɵ ɧԧԧɰɢɣɝ ɯɚɦɝɚɚɥɚɯ, ɡɨɯɢɫɬɨɣ
ɚɲɢɝɥɚɯ ɬɚɥɚɚɪɯ ɲɢɧɠɥɷɯ ɭɯɚɚɧɵ ԛɧɞɷɫɥɷɥɬɷɣ
ɦɷɞɷɷɥɷɥ, ɫɭɪɬɚɥɱɢɥɝɚɚɝ ԧɪɝԧɠԛԛɥɠ, ɧɢɣɬɢɣɧ
ɯԛɪɬɷɷɥ ɛɨɥɝɨɯ
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1

А

2

Хэрэгжүүлэгч
талууд

2011-2015
3

2016-2021
4

Шаардагдах хөрөнгө
(сая төгрөг)
5

6

Улсын төсөв

7

8

9

Өлгий, Ховд хот болон голын эрэг дагуу байршилтай бусад сум
Хотын захиргаа,
суурин газрын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох, сумдын ЗДТГ, МХГ,
ус бохирдуулах цэгэн ба талбайн эх үүсвэрийг арилгах
СГЗ

1.1.3

БОАЖЯ, Аймаг,
сумдын ИТХ, ЗДТГ

Загас, шувууны үржих, нүүдэллэх газар болон зэгсний гахай,
гургуул зэрэг ховор амьтад, ойн нөөцийг хамгаалахад онцгой
ач холбогдолтой Чонохарайх, Ховд, Буянт, Цэнхэрийн гол,
Сэжигтийн хавцал, Чихэртэй ,Тал , Хүйтэн нуур, Цагаан
голын адаг, Бөхмөрөн гол, Ачит нуур орчмын арал хэлбэрийн
экосистемийг орон нутгийн болон УТХГН-гийн сүлжээнд
хамруулах

1.1.2

БОАЖЯ, УГ, Аймаг,
сумдын ИТХ, ЗДТГ

Голын урсацын 70-80 хувь бүрдэх эхийг улсын болон орон
нутгийн хамгаалалтад авах, ой, усны сан бүхий газарт
хамгаалалтын бүсийг тогтоож, ус, ойн нөөцийг хамгаалах

9

9

9

9

9

9

УСНЫ НӨӨЦ, ЧАНАРЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН АЯСААР СЭРГЭХ БОЛОМЖИЙГ ХАНГАХ

1.1.1

1.1

50.0

100.0

300.0
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80
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20.0

20.0

-

-

-

-

НЭГ. САВ ГАЗРЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ, БАЯЛГИЙГ НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙГООР ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ, ХАМГААЛАХ,
НӨХӨН СЭРГЭЭХ

Үйл ажиллагаа

№

Орон нутгийн
төсөв

Үүнээс боломжит эх
үүсвэр (%)
Төсөл хөтөлбөр

Хугацаа

Бусад

Тэмдэглэгээний тайлбар:
9 Тухайн үе шатанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ,
 Усны менежменттэй шууд бус холбоотой арга хэмжээ,
+ Санхүүжилтийн тухайн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх боломжтой

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(2 үе шат: 2011-2015 он, 2016-2021 он)
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Хяргас, Айраг, Хар-Ус, Хар, Дөргөн, Ногоон, Ачит нуур болон
экосистемийн доройтол ажиглагдаж буй бусад нууруудад
судалгаа хийж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, хамгаалалтыг
сайжруулах

Дөргөн, Тайширын УЦС-ын үйл ажиллагаанаас Хяргас, Айраг,
Хар-Ус, Хар, Дөргөн нуурын экосистемд үзүүлэх нөлөөллийн
үнэлгээнд тодотгол хийлгэж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах

1.1.8

1.1.9

1.1.10 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тодотгосон үнэлгээнд
тулгуурлан нууруудын экосистемд сөрөг нөлөөлөл багатай
горимоор УЦС-уудыг ажиллуулах

Өлгий хотын орчим дахь голын дагуух одоо ашиглаж буй 1520 га газар, Жаргалант сумын Дөрөвийн газарт түгээмэл
тархалттай ашигт малтмал олборлохыг таслан зогсоож,
техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх

Сав газрын түлшний хэрэглээг Хөшөөт болон бусад уурхайн
коксжсон нүүрс болон хийн түлшээр орлуулж, ойн нөөцийг
хамгаалах үйл ажиллагааг дэмжих

1.1.6

1.1.7

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Сагсай, Дэлүүн, Алтанцөгц,
Баяннуур, Увс аймгийн Бөхмөрөн, Ховд, Ховд аймгийн
Эрдэнэбүрэн, Дуут сумдын булаг шандны ундаргыг хашиж
хамгаалах, ширгэсэн булаг шандыг сэргээх ажлыг нутгийн
иргэдийн оролцоотой зохион байгуулах

1.1.5

-

9

9

9
БОАЖЯ, МХГ,
ХУНОУТХГНХЗ, УЦСын захиргаа, ЗДТГ,
БОАЖГ, УЦУОША

БОАЖЯ, УГ,
ХУНОУТХГНХЗ, МХГ,
Аймаг, сумдын ЗДТГ,
СГЗ, Бүлэг, нөхөрлөл

-

-

9

ХУНБЦГ, Хяргас
9
нуурын БЦГ, УЦУОША,
УЦУХ

-

9

-

-

9

9

МХГ, БОАЖГ, Өлгий,
Жаргалант сумдын
ЗДТГ, СГЗ

СГЗ, Хөшөөтийн
уурхай болон бусад
аж ахуйн нэгж
байгууллага

БОАЖГ, Аймаг,
сумдын ЗДТГ, СГЗ,
Бүлэг, нөхөрлөл

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Сагсай, Улаанхус, Дэлүүн, Бугат,
БОАЖГ, Сумдын
Алтанцөгц, Ногооннуур, Баяннуур, Увс аймгийн, Бөхмөрөн, Ховд, ИТХ, ЗДТГ, СГЗ
Өмнөговь, Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Буянт, сумдын
нутаг дахь голын арал тохойг нутгийн иргэдийн нөхөрлөлд
гэрээгээр эзэмшүүлэх, байгалийн нөхцөлийг нөхөн сэргээх,
хамгаалах замаар бургас, харганы байгалийн жамаар ургах
нөхцөлийг бүрдүүлэх, ой хамгаалах нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг
дэмжих
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9

9

ЗДТГ, СГЗ

1.1.13 Орчны бохирдлыг бууруулах бодлого, арга хэмжээний
нарийвчилсан төлөвлөгөөг нийгэм-эдийн засгийн хөгжилтэй
уялдуулан усны балансын нэгжээр төлөвлөн, хэрэгжүүлэх
919.0

40.0

100.0

100.0

87

Дөргөний УЦС-ын загас өнгөрөөх байгууламжийг шинэчлэх,
загас чөлөөтэй шилжих боломжийг бүрдүүлэх

Гадаргын усны нөөцийг хуримтлуулах усан санг Ховд гол, түүний
цутгал голуудын сав болон мөстөл, мөсөн голын доод талд
байгуулах замаар 60-70 шоо км тогтонги усны нөөцийг өндөр
уулын бүсэд бүрдүүлэх хайгуул, судалгаа хийж зураг төслийг
боловсруулах

Нууруудад загасны нөөцийн иж бүрэн судалгаа хийх, загасны
үржлийн онцгой цэгүүдэд хяналт тавьж, хууль бус агнууртай
тэмцэх

Тайширын УЦС-т загас өнгөрөөх төхөөрөмж шинээр барих
асуудлыг Завхан голын сав газрын зөвлөлтэй хамтран
шийдвэрлэх

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

ДЭД ДҮН

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх ажлыг
жил бүр хийх, шаардагдах зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгаж
хэрэгжүүлэх

9

9

-

БОАЖЯ, Мэргэжлийн 9
байгууллага,
Хүрээлэн,
ХУНОУТХГНХЗ, Алтайн
Таван Богд УТХГНХЗ

9
ЗДТГ, БОАЖГ, СГЗ

ХХААХҮЯ, ЗБХББЯ.
ЭБЭХЯ, БОАЖЯ
УГ, Аймгийн ЗДТГ

ЭБЭХЯ, БОАЖЯ,
ХУНОУТГНХЗ

9

9

-

9

9

БОАЖЯ
Аймаг, сумдын ЗДТГ,
УЦУОША

8300.0

*

50.0

8000.0

50.0

200.0

УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХУРИМТЛУУЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ҮНДСЭН ДЭЭР ЭКОСИСТЕМИЙГ ХАМГААЛАХ

1.2.1

1.2

9



БОАЖГ, ЗДТГ, СГЗ,
Мод үржүүлгийн
станц

1.1.12 Гэрийн модыг импортоор авах, мод үржүүлгээр хангах боломж
нөхцөлийг судалж, хэрэгжүүлэх

ДЭД ДҮН

9

9

1.1.11 Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур, Алтанцөгц, Ховд аймгийн Мянгад, БОАЖГ, ИТХ, МХГ,
Ховд, Буянт сумын нутагт бургас, харгана, зэгс огтолж хашаа,
СГЗ, Мод үржүүлгийн
хаалт хийхийг хориглож, мод, бут ургуулж хэрэм (ногоон хашаа) станц
барих болон торон хашлагаар орлуулах ажлыг мод,бут үржүүлэг,
суулгац бэлтгэх, суулгах үйл ажиллагаагаар дэмжих
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2

3

4

5

6
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60.0

80.0

120.0

Өмнөговь сумын Улиастай баг болон Баяннуур сумын Ховд голын БОАЖЯ, Сумдын ИТХ, 9
голдрил өөрчилсөн хэсэгт байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
ЗДТГ, СГЗ, нутгийн
үнэлгээ хийх, холбогдох арга хэмжээ авах
иргэд

9

9

Увсын Ховд сум, Эрдэнэбүрэн, Мянгад сумын байгалийн
БОАЖГ, Сумын ЗДТГ,
чацаргана бүхий газрыг нутгийн иргэдийн нөхөрлөлд гэрээгээр
СГЗ
эзэмшүүлэх, чацаргана тариалалтын талбайг өргөжүүлэх, Мянгад
сумын Чацаргантын арлын чацарганыг хамгаалах

Өлгий, Ховд хотод зүлэгжүүлэх, ойжуулах хөтөлбөр боловсруулж
хэрэгжүүлэх

1.3.7

1.3.8

БОАЖГ, Сумдын ИТХ,
ЗДТГ, СГЗ

9

1.3.6

БОАЖГ, Сумдын ИТХ,
ЗДТГ, СГЗ

9

Дэвэлийн арал, Увс аймгийн Ховд, Баян-Өлгий аймгийн
Баяннуур, Ховд аймгийн Мянгад сумын нутагт ойн цэвэрлэгээ
хийх, унанги мод ашиглах ажлын зохион байгуулалт, хяналтыг
сайжруулах

1.3.5

9

9

Хотон, Хурган нуур болон Ховд, Буянт голын сав дагуух ойг нөхөн Цэнгэл сумын ЗДТГ,
сэргээх ажлыг нутгийн малчид, нөхөрлөлийн оролцоотойгоор
СГЗ
зохион байгуулах

1.3.4

-

БОАЖЯ, Алтай
9
Таван Богдын
УТХГНХЗ, Ногооннуур,
Алтанцөгц сумдын
ЗДТГ, СГЗ

Байгалийн нөөц газрын хамгаалалтад авсан Дэвэлийн арлаас
малчдыг нүүлгэн шилжүүлж, тэдэнд нөхөн олговор олгох

*

*

100.0

*

1.3.3

9

9

Аймаг, сумдын ЗДТГ,
БОАЖГ

Сав газрын хэмжээнд түлшний модонд эрхийн бичиг олгох
асуудлын сөрөг нөлөөллийг судалж, шаардлагатай газар
хэсэгчилэн зогсоох арга хэмжээ авах

200.0

1.3.2

9

БОАЖГ, сумдын ЗДТ,
Алтай соёны төсөл

Ой зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тавих
хяналтыг сайжруулж, Ховд, Буянт, Шивэр голын сав дагуух
бүх сумдад ойжуулах арга хэмжээ авч, эхний ээлжинд Цэнгэл,
Улаанхус, Сагсай сумдад ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийх

9

50

50

50

+

+
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САВ ГАЗАР ДАХЬ ОЙН НӨӨЦИЙН ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАЛТЫГ ХАНГАХ, ДОРОЙТСОН ОРЧНЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ

1

1.3.1
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+
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+
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ЭБЭХЯ,БОАЖЯ,ЗДТГ

9

9

Газар доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээг шинээр
байгуулж, уул уурхайн болон аймгийн төвийн ус хангамжийн эх
үүсвэрийн хяналтын цооногуудад байнгын ажиглалт хийх ажлыг
зохион байгуулах

Мөстөл судлалын өртөөг Баян-Өлгий аймагт байгуулах,
судалгааны цэгүүдийг Ховд аймагт өргөжүүлэх

Олон жилийн цэвдэг үргэлжилсэн тархацтай бүсэд цэвдгийн
хяналт-шинжилгээний сүлжээг байгуулах

Ховд, Буянт болон бусад голын усны биологийн хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийг сайжруулан өргөжүүлж, усны болон
сав газрын төлөв байдлыг хянах

Сав газрын орчны хяналт шинжилгээг Ус цаг уур хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд өргөжүүлэх

Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн орчимд түгээмэл
тархацтай ашигт малтмалын олборолтод хяналт тавих, сөрөг
нөлөөллийг бууруулах

1.4.3

1.4.4

89

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

МХГ, Жаргалант,
Өлгий, Бугат сумдын
ЗДТГ

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША

Ховд аймгийн Чандмань сумын Дөргөн нуур, Эрдэнэбүрэн сумын БОАЖЯ, УЦУОШГ,
Хонгио гол, Цагаан сайрын гол, Улиастай гол; Баян-Өлгий
УЦУОША
аймгийн Цэнгэл сумын Хурган нуур, Хар Ховд гол, Даян нуурхилийн застав, Харганат гол, Цагааннуур тосгоны Цагаан нуур,
Толбо сумын Толбо нуур, Алтанцөгц сумын Хавцал гол, Баяннуур
сумын Хойт, Увс аймгийн Ховд сумын Ховд гол, Өмнөговь сумын
Намирын гол, Бөхмөрөн сумын Бөхмөрөн гол дээр ус судлалын
харуулыг байгуулах

1.4.2

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Сыргалын хоолой, Хотон
нуур; Ховд аймгийн Манхан сумын Төгрөг гол, Дөргөн сумын
Чонохарайх гол зэрэг газарт ус судлалын харуул байгуулах
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9
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9
9
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9
9

*
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600.0

80.0
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9

УСНЫ НӨӨЦ, ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ, ӨРГӨЖҮҮЛЭХ

ДЭД ДҮН

Түлшний модыг орлох био, шахмал болон хийн түлш зэрэг
дулааны өөр эх үүсвэрийг хэрэглэх нөхцөл боломж бүрдүүлэх,
түгээх үйлчилгээ үзүүлэх дэд бүтцийг хөгжүүлэх

1.4.1

1.4

1.3.9

+

+

100

70

70

70

100

100

-

+

+

-

30

30

20

-

-

50

+

+

-

-

-

-

-

-

50

+

+

-

-

-

-

-

-

-

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
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БОАЖЯ, УГ, БОАЖГ,
УЦУОША Сумдын
засаг дарга

2

9

3

9

4

690.0

120.0

5
-

6
50

7
50

8

-

9

Ховд, Өлгий хот бусад сум суурин газрууд дахь эрүүл ахуйн
шаардлагад нийцэхгүй, ахуйн болон үйлдвэрийн бохирдолд
өртсөн худгуудыг хаах

Өлгий, Ховд хотын айл өрхийн 50 хувийг цэвэр, бохир ус,
халаалтын төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох

Аймгийн төвүүдийн орон сууцны шинэ хорооллуудын инженерийн ЗТБХБЯ, Аймгийн
шугам сүлжээний өргөтгөл хийх
ЗДТГ

Аймгийн төвүүдийн гэр хорооллуудад ус түгээх байруудыг барьж, ЗТБХБЯ, Аймгийн
9
төвлөрсөн сүлжээнд холбох замаар ус хангамжийн хүртээмжийг ЗДТГ, НААҮ-ний Шимсайжруулах
Ус ХХК, Суат ХХК

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

-

Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд айл өрх, аж ахуйн
Аймгийн ИТХ, ЗДТГ,
нэгж, байгууллагад газар олгохыг зогсоох, онцгой болон энгийн СГЗ, МХГ
хамгаалалтын бүсэд суурьшсан айлуудыг нүүлгэн шилжүүлэх арга
хэмжээ авах

90
ЗТБХБЯ, Аймгийн
ЗДТГ,ИТХ

ХХААХҮЯ, УМХГ,
Аймгийн ЗДТГ, СГЗ

-

9

9

-

9

9

2.1.3

ЗТБХБЯ, Сумдын
ЗДТГ, ЭБЭХЯ, СГЗ

Сумдын төвд цэвэр, бохир ус, зам, дулааны сүлжээ, нам
даралтын дэвшилтэт халаалтын систем гэх мэт анхан шатны дэд
бүтцийг барьж байгуулах

9

2.1.2

9

Ховд, Өлгий хотын цэвэрлэх байгууламжийг шинэчилж, ус
цэвэрлэгээний төвшинг дээшлүүлэх, орчны бохирдлыг бууруулах,
цэвэрлэсэн усыг эргүүлэн ашиглах, байгальд халгүй аргаар
зайлуулах
ЗТБХБЯ, Аймгийн
ЗДТГ, СГЗ, НААҮ-ний
Шим-Ус ХХК, Суат
ХХК
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ХОТ СУУРИНЫ БОЛОН ХӨДӨӨГИЙН ХҮН АМЫГ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ЧАНАРЫН ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН УСААР ХАНГАХ,
ХЭРЭГЛЭЭ, АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ
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-

10

-

20

20
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ХОЁР. УСНЫ НӨӨЦ, ЧАНАРЫН ХАМГААЛАЛТ, АШИГЛАЛТЫН ХЭВИЙН БАЙДАЛД ШИЛЖСЭН НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН
САЛБАРУУДЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ

ДЭД ДҮН

Усны тооллогыг жил бүр зохион байгуулж, сав газрын усны
нөөцийн төлөв байдалд дүгнэлт хийх
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1.4.9
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Сум бүр ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын цэгийн
байршлыг тогтоож, цуглуулах, зөөвөрлөн зайлуулах ажлыг
байгаль орчинд халгүй байдлаар зохион байгуулах

2.1.9

9

-

-

-

9

9

ЗТБХБЯ, БОАЖЯ,
9
Аймгийн ЗДТГ, НААҮний Шим-Ус ХХК

9
9

91

9

-

9

2.1.18 Ховд, Өлгий хотод үерийн эрсдлийн үнэлгээ хийж, шаардлагатай Аймгийн ЗДТГ,
9
газарт үерийн байгууламж барих
Онцгой Байдлын Алба

Аймгийн ЗДТГ

2.1.17 Ховд, Өлгий хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнг
өргөжүүлэх хот доторх суваг шуудуунууд дээр яндант гарц
байрлуулах

-

9
Ховд сумын ЗДТГ

2.1.16 Буянт голоос Ховд хот руу татсан усалгааны сувгийг шинэчлэн
сайжруулах 4-ийн газар, хотын хойд хэсгийн тариалангийн
талбайн сувгийг доторлох

-

9

Өлгий сумын ЗДТГ

9

Стандарт хэмжилзүйн 9
алба, НААҮ-ний ШимУс ХХК, Суат ХХК,
СГЗ, МХГ

2.1.14 Шинээр баригдах барилга байгууламжид усны тоолуурыг
суурилуулсан байх шаардлагыг тавьж, хэрэгжүүлэх

2.1.15 Ховд голоос Өлгий хот руу татсан усалгааны сувгийг шинэчлэн
сайжруулж, усны алдагдлыг багасгах

-

9

НААҮ-ний Шим-Ус
ХХК, Суат ХХК

ЗТБХБЯ, БОАЖЯ,
Сумын ЗДТГ, МХГ,
Орон нутгийн
захиргаа

2.1.12 Ундны усны чанарын шаардлага хангадаггүй Баян-Өлгий аймгийн
Цагааннуур, Ногооннуур, Ховд аймгийн Дөргөн, Дуут, Увс
аймгийн Бөхмөрөн сумдын төвийг ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжөөр
хангах

2.1.13 Аймаг, сумын төвийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, орон сууцны
айл өрхүүдийн усны хэрэглээ, ашиглалтыг бүрэн тоолууржуулах

ЗТБХБЯ, БОАЖЯ, УГ,
Аймаг, сумын ЗДТГ

Сумдын ЗДТГ, СГЗ

ЗТБХБЯ, Аймгийн
ЗДТГ

2.1.11 Өлгий хотын бохир усны төв коллекторын болон насосны
станцын өргөтгөлийг хийх

2.1.10 Ховд хотын ус татах насос станц, түгээх байгууламжийн хүчин
чадлыг нэмэгдүүлж, шинэчлэх

Жил бүр 4-6 сум суурины сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн болон
нийтийн ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын ус хангамж,
ариутгах татуургын дэвшилттэй системийг шинээр байгуулах,
шинэчлэх

2.1.8

900.0

320.0

80.0

70.0

-

600.0

120.0

100.0

100.0

200.0

250.0

40

-

-

-

-

-

50

100

100

-

50

40

50

80

80

-

-

50

-

-

50

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

50

20

20

20

20

-

100

-

-

-

50

-
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9

9

2.1.23 Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын цэвэр, бохир усны итгэмжлэгдсэн
суурин болон зөөврийн лабораториудыг байгуулж, хяналтын
системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээг үе шаттайгаар
хэрэгжүүлэх

92
ЗТБХБЯ, БОАЖЯ,
Аймаг, сумдын ЗДТГ

11250.0

130.0

200.0

-

1250.0

-

800.0

5

100

-

-

-

-

30

6

-

-

-

-

-

60

7

Сумын газар зохион байгуулалтын (тариалан, бэлчээр, суурин,
зам, ой, усны сан бүхий болон тусгай хэрэгцээний газар) жил
бүрийн төлөвлөгөөг бодитой төлөвлөж, хэрэгжилтэд тавих
иргэдийн хяналт, оролцоог хангах

2.2.2

2.2.3. Голуудын эх болон эргийн дагуу ойжуулах хөдөлгөөнийг
иргэдийн нөхөрлөл, холбоодын санаачлагад түшиглэн өрнүүлж,
ойн сан бүхий газрын талбайг нэмэгдүүлэх

Өлгий, Ховд хот болон сумдын төвийн ерөнхий төлөвлөгөөг
шинэчилж, уг төлөвлөгөөний дагуу аймаг, сумдын төвийн газар
зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэх

БОАЖЯ, БОАЖГ, СГЗ

Аймаг, сумдын
ИТХ,ЗДТГ, СГЗ,
ГХБХБГ

ЗТБХБЯ,
Аймаг, сумын ЗДТГ,
ГХБХБХ

9

9

9

9

9

9

230.0

-

170.0

-

-

-

-

-

100

УСНЫ НӨӨЦИЙН ХАМГААЛАЛТ, АШИГЛАЛТЫГ ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ
УЯЛДУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

2.2.1

2.2

ДЭД ДҮН

2.1.24 Хот, сум, суурины хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн хайгуул
судалгааны ажлыг хийж, нөөцийг тодорхойлох, баталгаажуулах

ЗТБХБЯ, БОАЖЯ,
ГХБГЗЗГ, УГ,
Аймаг, сумын ЗДТГ

9

9

9

2.1.22 Хот суурины айл өрхийн ахуйн бохир усыг цэвэршүүлж эргүүлэн НААҮ-ний Шим-Ус
ашиглах, байгальд халгүй аргаар зайлуулах технологи нэвтрүүлэх ХХК, Суат ХХК, СГЗ

Аймаг, сумдын ЗДТГ,
СГЗ

2.1.21 Хот суурины айл өрхөд эко жорлон хэрэглүүлэх нөхцлийг
бүрдүүлж хэвшүүлэх

9

9

Аймаг, сумдын МХГ,
УЦУОШГ, СГЗ

2.1.20 Хот суурин, томоохон ус ашиглагч, хэрэглэгчдийн ундны усны
чанарын байнгын хяналт шинжилгээ хийх

2.1.19 Ховд голын дагуух Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Улаанхус,
Баяннуур, Сагсай, Бугат, Ногооннуур, Алтанцөгц Ховд аймгийн
Буянт, Мянгад сумын төвүүдэд үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжийн зураг төсөл хийж, байгуулах

9

4

9

3

9

2

9

1
Аймаг, сумдын ЗДТГ, 9
Онцгой Байдлын Алба

№

50

-

-

-

100

-

-

-

-

8

50

-

-

-

-

-

100

-

10

9
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Аймгийн ХХААЖДУГ,
Сумдын ИТХ, ЗДТГ,
СГЗ
ХХААХҮЯ, БОАЖЯ,
Аймаг, сумдын ЗДТГ,
ХХААЖДҮГ, СГЗ

2.2.11 Харганат, Цагаан, Согоог, Түргэн, Бөхмөрөн Чихэртэй, Буянт
голоос хадлангийн талбайг услах, намар усалгааг хаах тодорхой
хуваарьтай болгох, дагаж мөрдүүлэх

2.2.12 Хадлангийн талбайг халиаж услах аргаас татгалзаж, усалгааг
дуслаар хийх болон бусад дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, ус
ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх

Аймаг, сумдын ИТХ,
2.2.13 Согоог гол, Өмнө, Харгантын голын адаг, Ачит нуурын хоолой,
Бугат сумын Бугын хөндий, Сагсай гол, Их булангийн талбай,
ЗДТГ
Могойт голын эх, Дэлүүн сумын Чихэртэйн гол, Ганц модны гол
зэрэг газруудад ус хуваарилах байгууламжийг сэргээн байгуулах,
бусад боломжтой газруудад хадлангийн нөөц талбайг шинээр
тогтоох

ХХААХҮЯ, Аймгийн
ХХААЖДҮГ

2.2.10 Шаргуугийн 4000 га, Бөхмөрөн гол ба Ачит нуурын хоорондох
2900 га талбайг улсын нөөцийн хадлан бэлтгэлийн талбай
болгож ашиглах

Цэнгэл сумын ЗДТГ,
Малчдын бүлэг

Сумдын ЗДТГ,
Аймгийн ХХААЖДҮГ,
СГЗ

-

9

9

-

9

9

9

9

-

ХХААХҮЯ, УГ, Аймгийн 9
ХХААЖДҮГ

Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэнгийн услалтын системийг байгаль
орчны нарийвчилсан үнэлгээнд тулгуурлан сэргээх асуудлыг
шийдвэрлэх

2.2.9

-

9

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Хар татарын хадлангийн
усалгааны илүүдэл усыг голд нийлүүлэх суваг байгуулах

2.2.8

9

9

Бэлчээр, хадлангийн талбайг сайжруулах, нөхөн сэргээх үйл
ажиллагааг дэмжиж, усалгааны горим, бордох технологийг
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тодорхойлж хэрэгжүүлэх

2.2.7

9

9

Малчдын хэсэг, бүлгийн оролцоотойгоор бэлчээрийг сэлгэх,
Сумдын ИТХ, ЗДТГ,
өнжөөх зэргээр тогтвортой хамгаалан ашиглах, бэлчээрийн
Малчдын бүлэг, СГЗ
даацын үнэлгээнд тулгуурлан ус ашиглалтыг оновчтой зохицуулах

2.2.6

9

9

Аймаг, сумдын ЗДТГ,
ХХААЖДҮГ

Газар тариалан эрхэлдэг сумдын атаршсан газрыг нөхөн
сэргээж, нэг ба олон наст, тэжээлийн ургамал тариалах

2.2.5

9

9

Аймаг, сумдын ЗДТГ,
БОАЖГ, ХХААЖДҮГ

Өлгий, Ховд \Цагаан эрэгээс 10-н газрын адаг хүртэл\ хот
орчимд болон тариалангийн талбайг салхи, элсний нүүдлээс
хамгаалах зурвас байгуулах, мод тариалах

2.2.4

120.0

-

-

170.0

-

50.0

110.0

100.0

130.0

120.0

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

40

-

-

50

-

-

30

-

30

-

40

-

-

-

-

40

20

50

20

40

20

-

-

-

-

60

50

50

50

60

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(2 үе шат: 2011-2015 он, 2016-2021 он)

БҮЛЭГ IX

1

94
9
ХХААХҮЯ,
Аймаг, сумдын ЗДТГ,
ХХААЖДҮГ, СГЗ

2.3.1

Нутгийн шилмэл омгийн малаар цөм сүрэг бүрдүүлж, малынхаа
чанарыг сайжруулсан малчдыг урамшуулан дэмжих замаар
бэлчээр, усны нөөцийн ачааллыг бууруулах, хангамжийн үр
ашгийг дээшлүүлэх

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, НӨӨЦИЙГ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ

2.3.

ДЭД ДҮН

9

9

Аймгийн ХХААЖДҮГ,
Сумдын ЗДТГ, СГЗ

2.2.20 Сумдын хадлангийн талбайн нөөц тогтоож, зураглал гарган
ашиглалтыг сайжруулах

9

БОАЖЯ, Аймгийн
БОАЖГ, СГЗ

2.2.19 Усны сан бүхий газар, голын урсац бүрдэх эхийг хамгаалалтад
авах замаар байгалийн болон түүх, дурсгалын үнэт зүйлсийн
хамгаалалтыг сайжруулах

9

9

9

ЗТБХБЯ, Аймгуудын
ЗДТГ

2.2.18 ОХУ болон БНХАУ-тай холбогдох босоо тэнхлэгийн Ярант–ХовдӨлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн авто замыг барьж ашиглалтад
оруулах замаар газрын доройтолд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг
бууруулах

9

-

9

ХХААХҮЯ, БОАЖЯ,
Цэнгэл сумын ЗДТГ,
Алтайн Таван Богдын
УТХГНХЗ

2.2.17 Хотон, Хурган нуур, Буянт голын эх орчмын бэлчээрийг нутгийн
малчид, нөхөрлөлийн оролцоотойгоор оновчтой зохион байгуулж,
малын тоог зохицуулах, амьжиргааны бусад эх үүсвэрийг
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төсөл хэрэгжүүлэх

-

9

ХХААХҮЯ, БОАЖЯ,
Аймгийн ХХААЖДҮГ

2.2.16 Бэлчээрт шинээр гаргах гүний худгийн байршлыг хайгуул
судалгааны үндсэн дээр оновчтой тогтоож, зохион байгуулж,
хэрэгжүүлэх

9

МААЭШХ, УХЭШХ,
Аймгийн ХХААЖДҮГ,
ХУНУТХГНХЗ, ХоИС

9

4

9

3

ХХААХҮЯ, БОАЖЯ, УГ, 9
Аймаг, сумдын ЗДТГ,
СГЗ

2

2.2.15 Бэлчээрийн гоньд, хорон ортуузын судалгаа хийж, түүнтэй
тэмцэх санал зөвлөмж боловсруулан холбогдох арга хэмжээг
авах

2.2.14 Усны эх үүсвэргүй бэлчээрийн нөөц бүхий газруудад худаг
гаргах, хөв цөөрөм байгуулах замаар бэлчээр ашиглалтыг
сайжруулах

№

*

2120.0

80.0

-

*

110.0

50.0

30.0

650.0

5

+

-

-

-

-

100

-

50

6

+

50

-

-

-

-

100

30

7

+

30

-

-

70

-

-

10

8

+

20

-

-

30

-

-

10

9
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Ногооннуур, Баяннуур, Буянт, Жаргалант сумдад ус хэрэглээ
багатай, ганд тэсвэртэй, ургалтын хугацаа богино, тэжээлийн
нэгж өндөртэй ургамлыг тарьж ургуулах, нэмэгдүүлэх

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлтэд
үндэслэн услалтын системийг сэргээн засварлах үйл
ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах

2.3.6

2.3.7

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Аймгийн БОАЖГ, МХГ, 9
СГЗ, УАХ

ХХААХҮЯ,
Аймаг, сумдын ЗДТГ

ХХААХҮЯ,
Аймгийн мал
эмнэлэгийн газар

9

9

14000

*

*

14000.0

*

*

*

+

+

60

+

+

-

Мах, сүү, цагаан идээ, арьс шир, ноос, ноолуур, дайвар
бүтээгдэхүүнийг боловсруулах зэрэг үйлдвэрийг бохир ус
цэвэршүүлэх, эргүүлэн ашиглах технологитой уялдуулан
хөгжүүлэх

Өлгий, Ховд хотын төвд хатуу хог хаягдал боловсруулах үйлдвэр
байгуулах

2.4.2

ХХААХҮЯ, БОАЖЯ,
Аймгийн ЗДТГ

ХХААХҮЯ, Аймгийн
ЗДТГ, МХГ, СГЗ

9

-

9

9

400.0

*

70

+

ҮЙЛДВЭР, УУЛ УУРХАЙН ЗОХИСТОЙ УС ХАНГАМЖ, АШИГЛАЛТЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, БОХИРДЛООС ХАМГААЛАХ

2.4.1

2.4

Цэнгэл, Алтанцөгц, Бугат, Баяннуур, Буянт, Ховд, Жаргалант
ХХААХҮЯ, БОАЖЯ,
болон бусад сумдын газар тариалангийн усалгааны горимыг
Аймгийн ЗДТГ, Төсөл
шинэчилэн тогтоож, услалтын системийн гол сувгийг далд
хөтөлбөрүүд
сувгаар солих, толгойн барилга байгууламжийг сэргээх,
тариаланчид салбар сувгуудыг доторлох замаар усны алдагдлыг
бууруулах, усыг шударга, тэгш хуваарилах тогтолцоог бий болгох

2.3.5

ДЭД ДҮН

Усны бохирдлоос үүдэлтэй малын өвчлөлөөс урьдчилан
сэргийлэх замаар мал аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүний
чанарыг сайжруулах

2.3.4

ХХААХҮЯ,
Аймаг, сумдын ЗДТГ,
ХХААЖДҮГ

Мал аж ахуйн эрсдлийн сан бүрдүүлж, бэлчээр, усны нөөцийн
даацыг зохицуулах замаар эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авах

2.3.3

ХХААХҮЯ,
Аймаг, сумдын ЗДТГ,
ХХААЖДҮГ

Өлгий, Ховд хот орчимд мах, сүүний чиглэлийн фермерийн аж
ахуй хөгжүүлэх, түүний ус хангамжийн эх үүсвэрийн асуудлыг
шийдвэрлэх

2.3.2

-

+

+

+

-

+

+

+

30

+

+

+

20

-

-

+

-

+

+

+

20

-

+

+
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9

9

9

9

9

БОАЖЯ, ЭБЭХЯ,
Аймгийн ЗДТГ, СГЗ

ЭБЭХЯ, БОАЖЯ, Ховд 9
аймгийн ЗДТГ

9

9

9

9

9

9

9

9

БОАЖЯ,Аймгийн
БОАЖГ, Аж ахуйн
нэгж, байгууллага
БОАЖЯ, ЭМЯ, УГ,
БОАЖГ, ХоИС, СГЗ

2.4.11 Рашааны судалгааг нарийвчлан хийж, эмчилгээ, аялал
жуулчлалын үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

БОАЖЯ, БОАЖГ,
ХХААЖДҮГ

ЭБЭХЯ, БОАЖЯ,
Аймгийн ЗДТГ, МХГ,
СГЗ

9

ЭБЭХЯ, БОАЖЯ, МХЕГ 9
Холбогдох аж ахуйн
нэгж

БОАЖЯ, ЭБЭХЯ,
ХХААХҮЯ, Аймгийн
ЗДТГ, МХГСГЗ

9

4

9

3

БОАЖЯ, ЭБЭХЯ,
Аймгийн ЗДТГ

2

2.4.10 Аялал жуулчлалын үндсэн маршрутын дагуух хот, жуулчны бааз,
буудал, зоогийн газрууд, рашаан сувилал, амралтын газруудад
ус хангамж, ариутгах татуургын системийг бий болгож, бага
оврын цэвэрлэх байгууламжаар тоноглох

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн цэвэр ус, рашаан савлах
үйлдвэрүүдийг байгуулж, аялагч, жуулчдад үйлчлэх боломжийг
бүрдүүлэх

2.4.9

Хөшөөтийн уурхайн ус хангамж, зохистой ашиглалтын асуудлыг
шийдвэрлэх

2.4.6

Сав газар дахь голын урсац бүрэлдэх эх, усны хамгаалалтын
бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмалыг олборлох, хайх үйл
ажиллагааг зогсоох, Чихэртэй, Улаанхусын вольфромын ордын
хайгуулын ажиллагааг хуулийн дагуу зохицуулах

Гар аргаар алт олборлох үйл ажиллагаагаар ус бохирдох, хортой
болон аюултай бодис тархахаас урьдчилан сэргийлэх, орлогын
бусад эх үүсвэрийг бий болгох замаар хууль бус олборлолтыг
зогсоох

2.4.5

2.4.8

Стратегийн ач холбогдолтой Асгатын мөнгөний болон Халзан
бүргэдтэйн газрын ховор элементийн уурхайн ус хангамжийг
шийдвэрлэж, ус хэмнэх, хаягдал усыг эргүүлэн ашиглах
технологи нэвтрүүлэх

2.4.4

Уул уурхайн ашигласан талбайн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах
мод, бут, бутлаг ургамлын үржүүлгийн газрын усны эх үүсвэрийг
шийдвэрлэж, орон нутгийн иргэдийн хяналт, оролцоотойгоор
хэрэгжүүлэх

Ховд гол дээр Хотон-Ховд, Цэнгэл, Улаанхус, Өлгий, Алтанцөгц,
Баяннуур, Эрдэнэбүрэн 7 шатлалтай усан сан байгуулж
тохируулга хийх, Буянт гол дээр Дэлүүн, Боомын Улаан,
Шиврийн боомт, Сагсай гол дээр Богоч, Улаан үзүүр, Мааньтын
боомтуудыг байгуулах

2.4.3

2.4.7

1

№

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

-

+

-

-

-

-

+

+

+

6

+

+

+

-

-

-

+

-

+

7

+

+

+

-

+

+

+

+

+

8

+

+

+

-

+

+

+

+

-

9
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200.0

Сав газрын зөвлөлийн статус, санхүүгийн эх үүсвэрийн талаар
тодорхой санал боловсруулж, холбогдох хуулинд тусгах

Ус ашиглах зөвшөөрөл олгоход сав газрын зөвлөлийн оролцох
хэм хэмжээний талаар холбогдох хуулинд тусгах

Усны нөөцийг хомсдуулсан болон бохирдуулсанд ногдуулах
нөхөн төлбөрийн эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх

Ашиг олох зорилгоор хадлангийн талбайг усжуулдаг иргэн, аж
ахуйн нэгж байгууллагаас ус ашигласны төлбөр авах эрхзүйн
орчинг бүрдүүлэх

Ус хангамжийн үйлчилгээний төлбөрийг тогтооход иргэд, сав
газрын зөвлөлийн оролцоог хангах эрхзүйн орчинг холбогдох
хуулинд тусгах

Ус ашигласны төлбөр, нөхөн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн
тогтоох санал боловсруулж холбогдох хуульд оруулах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд Ховд, Увс, Баян-Өлгий
аймгийн Засаг дарга нартай байгуулсан гэрээнд туссан сав
газрын зөвлөлийн үйл ажиллагааны холбогдох зардлын төсвийг
тодорхойлж, орон нутгийн төсөвт суулган, зарцуулах

Голын эрэмбэ, даацад нийцүүлэн ус, бэлчээр ашиглалтын журам Аймаг, сумдын ИТХ,
боловсруулж мөрдүүлэх
ЗДТГ, СГЗ

Хадлангийн талбайн усжуулалтын болон ус хуваарилалтын журам Аймаг сумдын ИТХ,
боловсруулж, хэрэгжүүлэх
ЗДТГ, СГЗ

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

97

3.1.7

3.1.8

3.1.9

УГ,
Аймгийн ИТХ, ЗДТГ,
СГЗ

УИХ, БОАЖЯ, УГ

УИХ, БОАЖЯ, УГ

УИХ, БОАЖЯ, УГ

УИХ, БОАЖЯ, УГ

УИХ, БОАЖЯ, УГ

УИХ, БОАЖЯ, УГ, СГЗ

САВ ГАЗРЫН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЭРХЗҮЙН ОРЧНЫГ ТӨГӨЛДӨРЖҮҮЛЭХ

3.1

-

9

-

9

9

9
9

-

9

9

-

9

-

-

9

9

-

9

0.5

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

ГУРАВ. САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН ХАМГААЛАЛТ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАЛТЫН ЭРХЗҮЙН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЖ, ЧАДАВХИЙГ
БЭХЖҮҮЛЭХ

ДЭД ДҮН

2.4.12 Байгальд хоргүй биологийн бордоог орон нутагт үйлдвэрлэх
боломжийг судалж шийдвэрлэх

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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9

-

9

4

9

3

1.2

-

0.5

5

Өлгий, Ховд хот болон голын сав дагуух төв суурин газрын
орчимд усны сан бүхий газрын онцгой болон энгийн
хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн
бүсийг шинэчлэн тогтоож, тэмдэгжүүлэх, дэглэм мөрдүүлэх

Ховд голоос Өлгий хот руу болон Буянт голоос Ховд хотруу
татсан усалгааны сувгийн эзэмшигчийг тодорхой болгох,
байнгын арчилгаа, тордолгоо хийх механизм бий болгох

Буянт суманд Нарийн гол, Шаргуу, Мянгад суманд Цагаанбулан
болон Ховд голын садраа адгийн хадланчдыг зохион
байгуулалтанд оруулах хадлан бэлтгэх тухай журам боловсруулж
дагаж мөрдүүлэх

Сав газрын эх, дунд, адагт тухайн жилийн ус ашиглалтын
төлөвлөгөөг усны баланстай уялдуулан боловсруулж, хяналт
тавьж ажиллах

Баяннуур, Ховд, Буянт, Жаргалант сумдад газар тариаланд ус
ашиглагчдын холбоо байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

“Бэлчээрийн худгийг малчин өрх, малчдын бүлэгт гэрээгээр
эзэмшүүлэх“ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах

Сав газрын зөвлөл байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдтэй үйл
ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулж, хамтран ажиллах

3.2.2

3.2.3

98

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

-

-

9

9

9
9
9

СГЗ

СГЗ, Сумдын ИТХ

Сумдын ЗДТГМХГ

Аймаг сумдын ЗДТГ,
СГЗ

-

9

-

9

Өмчийн алба, Хотын
захирагчийн алба
ХУНУТХГНХЗ, СГЗ

-

9

УГ, СГЗ,
Аймаг сумдын ЗДТГ

100.0

11.0

12.0

5.0

0.5

1.5

60.0

САВ ГАЗРЫН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ БҮРДҮҮЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

3.2.1

3.2

ДЭД ДҮН

ХУНУТХГН ХЗ, СГЗ,
БОАЖГ

3.1.11 Сав газрын зөвлөл, Дөргөний УЦС-ын Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
болон захиргаатай байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр хамтран
ажиллах гэрээ байгуулж, хэрэгжүүлэх

2
СГЗ, БОАЖГ, МХГ,
Ирвэс-3 баг

1

3.1.10 Хууль бусаар голын голдрил өөрчилж буй үйл ажиллагааг таслан
зогсоож, холбогдох иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хуулийн
дагуу хариуцлага тооцох

№

-

-

-

-

-

-

+

-

+

6

-

-

+

-

+

+

+

-

-

7

+

+

+

+

-

-

+

-

-

8

+

+

-

+

-

+

-

-

-

9
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ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(2 үе шат: 2011-2015 он, 2016-2021 он)

Дөргөн, Тайширын УЦС-уудын Цэвэр хөгжлийн механизмын
хүлэмжийн хийн ялгарлын худалдааны орлогоос нуурын
экосистемыг хамгаалах сан бүрдүүлж ажиллах

3.2.9

99

Сав газрын нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай хүний нөөцийн хэрэгцээг тогтоож, холбогдох
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багуудыг бий болгох

Сав газрын нийгэм эдийн засаг, байгаль орчны мэдээллийг
боловсруулах, системийн дүн шинжилгээ хийх техник,
технологийн чадавхийг бүрдүүлэх

Аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба, сумдын өртөө
харуулуудад техник, технологийн шинэчлэл хийх, мэдээллийн
программ хангамжийг сайжруулах

3.3.1

3.3.2

3.3.3

БОАЖЯ, ЦУОШГ,
УЦУОША, УГ, СГЗ

СГЗ

УГ, аймгийн ЗД, СГЗ

САВ ГАЗРЫН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ

3.3

ДЭД ДҮН

3.2.13 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг Аймаг, сумдын ЗДТГ,
хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд
СГЗ, МХГ
зарцуулах хөрөнгийн хувь хэмжээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг
хангах

9

-

9

9

9

9

9

9

9

9

3.2.12 Усны нөөц хомсдуулсан, бохирдуулсанд ногдуулах нөхөн
төлбөрийг усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээний дагуу
тодорхойлж, нөөцийг нөхөн сэргээх, бохирдлыг бууруулах арга
хэмжээнд ашиглах

Аймаг, сумдын ЗДТГ,
БОАЖГ, МХГ, УГ, СГЗ

9

9

100.0

22.0

*

622.0

-

400.0

-

10.0

9

УГ, СГЗ, Сумын ИТХ

-

-

9

9

БОАЖЯ, ЦХМ Товчоо,
Дөргөн, Тайширын
УЦС-ын захиргаа

22.0

-

Уул уурхай, дэд бүтэц 9
болон үйлдвэрийн
төсөл хэрэгжүүлж буй
сумдын ЗДТГ, МХГ,
СГЗ

3.2.11 Сав газарт хэрэгжиж буй гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөрүүдийг Аймаг, сумдын ЗДТГ,
сав газрын усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг
СГЗ
хэрэгжүүлэхэд уялдуулан зохицуулах

3.2.10 Ховд, Буянт болон нууруудын өмнөд сав газрын дэд
зөвлөлүүдийг байгуулж, хөтөлбөр төлөвлөгөөтэй ажиллуулах

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тусгагдсан байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөрчлийг арилгах арга
хэмжээ авах

3.2.8

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+
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100

БОАЖЯ, МХГ,
Сумдын ИТХ
273.0

11.0

100.0

20.0

20.0

5

-

+

-

-

6

+

+

-

-

7

-

+

+

+

8

+

+

+

+

9

Усны нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах уламжлалт зан
үйл, хэм хэмжээг шинжлэх ухааны мэдлэг, дэвшилтэт арга
технологиор баяжуулан нийт иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг
тасралтгүй явуулж, хэвшил болгох

Дэлхийн болон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй усны
чиглэлийн арга хэмжээг сав газрын онцлогт нийцүүлэн зохион
байгуулж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх

Сав газрын усны шинжилгээ судалгааны ажлыг эрчимжүүлж,
усны нөөцийг зохистой ашиглах, хэмнэх дэвшилтэт технологийг
нэвтрүүлэх

4.2

4.3

УЦУОША, СГЗ, ХоИС

Сумдын ЗДТГ, СГЗ

СГЗ, Сумдын ЗДТГ,
Усны салбарын бүх
шатны байгууллага, боловсрол,
соёл урлаг, хэвлэл
мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран

9

9

9

9

9

9

44.0

20.0

22.0

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ТАЛААРХ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ,
СУРТАЛЧИЛГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЖ, НИЙТИЙН ХҮРТЭЭЛ БОЛГОХ

4.1

4

ДЭД ДҮН

Сав газар дахь сумдад усны асуудал хариуцсан байцаагч
ажиллуулах

3.3.8

9

9

Аймгийн БОАЖГ,
СГЗ, Сумдын ЗДТГ

Уст цэгийн тооллого, булаг шанд, рашааны судалгааны жил
бүрийн электрон мэдээллийн сан бүрдүүлэх

3.3.7

9

9

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
СГЗ

УЦУОША-ны байгаль орчны шинжилгээний лабораторийг орчин
үеийн аналитик багаж төхөөрөмжөөр тоноглон, чадавхийг
сайжруулах

3.3.6

9

9

Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн хууль эрхзүй, дүрэм,
журам, стандарт, заавар зөвлөмж, гарын авлагын (булгийн эх
хамгаалах, хөв цөөрөм байгуулах, усалгааны норм тогтоох гэх
мэт) мэдээллийн санг бүрдүүлж, олон нийт ашиглах боломжийг
хангах

3.3.5

СГЗ

4

9

3

9

2

Сав газрын байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн холбогдолтой БОАЖГ, УЦУОША,
мэдээллийн санг үндсэн голын сав газрын эх, дунд, адаг хэсгээр СГЗ
төрөлжүүлэн бүрдүүлж ашиглах

1

3.3.4

№
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Иргэдийн амьдарч буй орчиндоо хандах ээлтэй хандлагыг
төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааг явуулах

Иргэдийн дунд хадлангийн талбайн усалгааны хэмнэлттэй арга
технологийн талаар сургалт явуулах, гарын авлагаар хангах

Сав газрын усны нөөц, чанар, үнэ цэнийн тухай орон нутгийн
онцлогт тохируулсан Иргэний боловсрол, төсөлт цагийн
хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, багш нарт
зориулан багц сургалт явуулах

4.6

4.7

4.8

101

9
9

9

СГЗ, БОАЖГ, Боловс- 9
ролын байгууллага

9

СГЗ, Аймгийн Боловс- 9
ролын газар, сургууль

39154.2

НИЙТ ДҮН

10.0

12.0

10.0

6.0

33.0

22.0

179.0

СГЗ, ХХААХҮЯ

СГЗ, ХХААЖДҮГХ
ААИС-ийн Алтайн
бүсийн салбар

9

9

9

Аймаг, сумдын ЗДТГ,
СГЗ

9

9

9

СГЗ

ДЭД ДҮН

Цас, борооны усыг хуримтлуулж, усан сан, хөв, цөөрөм
байгуулан бэлчээр, хадлан, тариаланд ашиглах арга туршлагыг
дэлгэрүүлэх

Ховд, Буянт болон бусад голын сав дагуух хот, суурин газарт
голын орчмыг цэвэрлэх нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг
хавар 5 дугаар сарын 15, намар 10 дугаар сарын 15-нд зохион
байгуулж, хэвшүүлэх

4.5

4.9

Голын эх, дунд, адгийн ус ашиглагч, хэрэглэгчдийн дунд ололт
амжилт, муу үр дагаврын нөхцөл, байдалтай танилцах аялал
зохион байгуулах

4.4

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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БҮЛЭГ IX

Цэнгэл, Ногооннуур, Бөхмөрөн, Улаанхус, Сагсай сумдын
нутаг дахь голын арал тохойг нутгийн иргэдийн нөхөрлөлд
гэрээгээр эзэмшүүлэх, доройтсон орчинг нөхөн сэргээх,
хамгаалах замаар бургас, харганы байгалийн жамаар ургах
нөхцөл бүрдүүлэх, ой хамгаалах нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг
дэмжих

Сыргалын хоолой, Хотон нуур, Бөхмөрөн голд ус судлалын
харуул байгуулах

Цэнгэл, Сагсай, Улаанхус, Дэлүүн, Дуут сумын булаг шандны
ундаргыг хашиж хамгаалах, ширгэсэн булаг шандыг сэргээх
ажлыг нутгийн иргэдийн оролцоотой зохион байгуулах

Ачит нуур болон экосистемийн доройтол ажиглагдаж
буй бусад нууруудад судалгаа хийж, мэргэжлийн дүгнэлт
гаргуулах, хамгаалах арга хэмжээ авах

1.4

1.5

1.6

1.7

Ой зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тавих
хяналтыг сайжруулж, Ховд, Буянт, Шивэр голын сав дагуух
бүх сумдад ойжуулах арга хэмжээ авч, эхний ээлжинд Цэнгэл,
Улаанхус, Сагсай Дэлүүн сумдад ойжуулалт, нөхөн сэргээлт
хийх

1.3

102
УГ, ХУНУТХГНХЗ,
УЦС-ын захиргаа,
УЦУХ, УЦУОША

БОАЖГ, сумын ЗДТГ,
СГЗ, Бүлэг, нөхөрлөл

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША

БОАЖГ, сумдын ЗДТГ,
СГЗ

БОАЖГ, МХГ, Алтай
соёны төсөл, сумдын
ЗДТГ

БОАЖЯ, Аймаг,
Ойн нөөц, загас, шувуу, зэгсний гахай, гургуул зэрэг
биологийн төрөл зүйлийг хамгаалахад онцгой ач холбогдолтой сумдын ЗДТГ
Цагаан голын адаг, Чихэртэй голын эх Бөхмөрөн гол, Ачит
нуур орчмын арал хэлбэрийн экосистемийг улсын болон орон
нутгийн хамгаалалтад авах

1.2

БОАЖЯ, УГ, Аймаг,
сумдын ИТХ, ЗДТГ

НЭГ. ГОЛЫН ЭХЭНД

Хариуцах
байгууллага

Голын урсацын 70 хувь бүрдэх эхийг улсын болон орон
нутгийн хамгаалалтад авах, ой, усны сан бүхий газарт
хамгаалалтын бүсийг тогтоох

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1.1

¹

Нууруудыг хамгаалах арга хэмжээг тогтоож,
төлөвлөн хэрэгжүүлсэн байна.

Нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор булаг,
шандны ундаргыг хамгаалах, сэргээх уламжлалыг
сэргээнэ.

Усны горимын мэдээллийн санг бүрдүүлсэн
байна.

Нутгийн иргэд, нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны
үр дүнд бургас, харгана байгалийн жамаар
ургах нөхцөл бүрдэх, ойг хамгаалах уламжлалыг
сэргээнэ.

Цэнгэл, Улаанхус, Сагсай сумдад ойжуулалтыг 200
га-д, ойн нөхөн сэргээлтийг 100 га-гаас доошгүй
га талбайд нөхөн сэргээлт тус тус хийсэн байна.

Ойн нөөц, загасны үржил, нүүдэл, шувуу, зэгсний
гахай, гургуул зэрэг биологийн төрөл зүйлийг
хамгаалах нөхцөл бүрдэнэ.

Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалтад
авсан талбайн хувийг 30 хувьд хүргэнэ.

Хүрэх үр дүн

БҮЛЭГ X
ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ЭН ТЭРГҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (2011-2015 он)
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БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША
БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША
БОАЖЯ, СГЗ, БОАЖГ

ХХААЖДҮГ, СГЗ, ЭШБ, Хадлан, бэлчээрийн талбайг усжуулах үйл
Сумдын ЗДТГ
ажиллагаанд дэвшилтэт технологи, арга нэвтрэнэ.

1.13 Мөстөл судлалын өртөөг Баян-Өлгий аймагт байгуулах,
судалгааны цэгүүдийг Ховд аймагт өргөжүүлэх

1.14 Олон жилийн цэвдэг үргэлжилсэн тархацтай бүсэд цэвдгийн
хяналт-шинжилгээний сүлжээг байгуулах

1.15 Голуудын эх болон эргийн дагуу ойжуулах хөдөлгөөнийг
иргэдийн нөхөрлөл, холбоодын санаачлагад түшиглэн
өрнүүлж, ойн сан бүхий газрын талбайг нэмэгдүүлэх

1.16 Бэлчээр, хадлангийн талбайг сайжруулах, нөхөн сэргээх үйл
ажиллагааг дэмжиж, усалгааны горим, бордох технологийг
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тодорхойлж хэрэгжүүлэх

Ховд голын болон цутгал голуудын эхэнд ойн сан
бүхий газрын талбайн хэмжээ нэмэгдэнэ.

Цэвдгийн хяналт-шинжилгээний сүлжээ,
мэдээллийн санг бүрдүүлж ашиглана.

Мөстөл судлалын Таванбогд өртөө байгуулагдаж,
Ховдод Цамбагарав, Мөнххайрхан, Баатар уулын
мөстлийн судалгааг хийнэ.

БОАЖГ, СГЗ, Сумдын
ИТХ, ЗДТГ

1.12 Дэвэлийн арал, Увсын Ховд, Баяннуур сумын нутагт ойн
цэвэрлэгээ хийх, унанги мод ашиглах ажлын зохион
байгуулалт, хяналтыг сайжруулах

Ойн арчилгаа цэвэрлэгээг байгальд халгүй хийх
ажил хэвшсэн байна.

Ойн нөөцийн 10-аас доошгүй хувийг нөхөн
сэргээсэн байна.

БОАЖГ Цэнгэл сумын
ЗДТГ, СГЗ

Нөөцийг тогтвортой ашиглах, хамгаалах үйл
ажиллагааны тогтолцоо бүрдэнэ.

1.11 Хотон, Хурган нуур орчмын ойг нөхөн сэргээх ажлыг нутгийн
малчид, нөхөрлөлийн оролцоотойгоор зохион байгуулах

БОАЖЯ, ШУА,
Мэргэжлийн
байгууллага, МХГ,
БОАЖГ, ТХГН-ийн ХЗ

Өндөр уулын нууруудын түвшинг нэмэгдүүлэх
босго-боомт, цуваа усан сан байгуулах зэргээр
усны хуримтлал буй болгож, урсацын тохируулга
хийх чадавхийг бүрдүүлнэ.

БОАЖЯ, Монгол
Дэвэлийн арлын байгалийн нөөц газрын
Алтайн Нурууны
хамгаалалтын дэг журам хангагдана.
УТХГН-ийн ХЗ
Ногооннуур, Алтанцөгц
сумдын ЗДТГ, СГЗ

Нууруудад загасны нөөцийн иж бүрэн судалгаа хийх, үржлийн
онцгой цэгүүдэд хяналт тавьж, хууль бус агнууртай тэмцэх

1.9

ХХААХҮЯ, ЗБХББЯ,
ЭБЭХЯ, БОАЖЯ, УГ,
Аймгийн ЗДТГ

1.10 Байгалийн нөөц газрын хамгаалалтад авсан Дэвэлийн арлаас
малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ авах

Гадаргын усны нөөцийг хуримтлуулах усан санг Ховд гол,
түүний цутгал голуудын сав болон мөстөл, мөсөн голын доод
талд байгуулах замаар 60-70 шоо км тогтонги усны нөөцийг
өндөр уулын бүсэд бүрдүүлэх хайгуул, судалгаа хийж зураг
төслийг боловсруулах

1.8

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ЭН ТЭРГҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (2011-2015 он)

БҮЛЭГ X

ЭБЭХЯ, БОАЖЯ,
Аймгийн ЗДТГ,
МХГ, СГЗ

1.19 Сав газар дахь голын урсац бүрэлдэх эх, усны хамгаалалтын
бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмалыг олборлох, хайх
үйл ажиллагааг зогсоох
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Сав газрын түлшний хэрэглээг Хөшөөт, Хотгорын уурхайн
коксжсон нүүрс болон хийн түлшээр орлуулж, ойн нөөцийг
хамгаалах үйл ажиллагааг дэмжих

2.5

Нутгийн иргэд, хот, үйлдвэрийн түлшний
хэрэгцээг коксжсон нүүрс болон хийн түлшээр
хангаж, ойн нөөцийг хамгаалах боломж бүрдэнэ.

Нутгийн иргэд, нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны
үр дүнд бургас, харгана байгалийн жамаар ургах
нөхцөл бүрдэж, ой хамгаалах уламжлал сэргэнэ.

БОАЖГ, СГЗ,
Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн, Алтанцөгц, Баяннуур, Увс
аймгийн Ховд, Ховд аймгийн Дуут, Ховд, Эрдэнэбүрэн сумдын сумын ЗДТГ, Бүлэг,
нөхөрлөл
булаг шандны ундаргыг хашиж хамгаалах, ширгэсэн булаг
шандыг сэргээх ажлыг нутгийн иргэдийн оролцоотой зохион
байгуулах

2.4

СГЗ, Хөшөөтийн
уурхайн захиргаа,
хувийн хэвшил, иргэд

Нутгийн иргэд, нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны
үр дүнд бургас, харгана байгалийн жамаар ургах
нөхцөл бүрдэж, ой хамгаалах уламжлал сэргэнэ.

Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц, Баяннуур сум Увс аймгийн
БОАЖГ, СГЗ, сумдын
Ховд, Өмнөговь сум Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, сумын нутаг ЗДТГ
дахь голын арал тохойг нутгийн иргэдийн нөхөрлөлд гэрээгээр
эзэмшүүлэх, доройтсон орчинг нөхөн сэргээх, хамгаалах
замаар бургас, харганы байгалийн жамаар ургах нөхцөл
бүрдүүлэх, ой хамгаалах нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих

2.3

Бохирдлын цэгэн ба талбайн эх үүсвэрээс ус
бохирдохгүй байх нөхцөл бүрдэнэ.

Ойн нөөц, загас, шувуу, зэгсний гахай, гургуул
зэрэг биологийн төрөл зүйлийг хамгаална.

СГЗ, Хотын захиргаа,
Өлгий, Ховд хот болон голын эрэг дагуу байршилтай бусад
сум суурин газрын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй сумдын ЗДТГ,
болгох, ус бохирдуулах цэгэн ба талбайн эх үүсвэрийг арилгах МХГ

Ойн нөөц, загас, зэгсний гахай, гургуул зэрэг биологийн төрөл БОАЖЯ,
зүйлийг хамгаалахад онцгой ач холбогдолтой Чонохарайх,
Аймаг, сумдын ЗДТГ
Ховд, Буянт, Цэнхэрийн гол, Сэжигтийн хавцал орчмын арал
хэлбэрийн экосистемийг орон нутгийн хамгаалалтад авах

Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас голын урсац
бүрэлдэх эх болон ус, ойн нөөцөд үзүүлэх сөрөг
үр дагавар, нөлөөлөл буурна.

Хотон, Хурган нуур орчмын бэлчээрийн хэт
ашиглалтыг зогсоож, нутгийн иргэд аялал
жуулчлал эрхлэх хүрээ өргөжиж, орлогын
нэмэгдэл эх үүсвэртэй болно.

Цагаан голын үр ашиггүй зарцуулагдаж буй усыг
голд нийлүүлэх боломж бүрдэнэ. Хадлангийн
усалгааг хуваарьтай хийснээр усны зохистой
ашиглалт, хадлангийн гарц сайжирна

2.2

2.1

ХХААХҮЯ, БОАЖЯ,
УТХГНХЗ,
Цэнгэл сумын ЗДТГ,
Төсөл хөтөлбөрүүд

1.18 Хотон, Хурган, Хүйтэн, Тал, Чихэртэй нуур орчмын бэлчээрийг
нутгийн малчид, нөхөрлөлийн оролцоотойгоор оновчтой
зохион байгуулж, малын тоог зохицуулах, амьжиргааны бусад
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төсөл хэрэгжүүлэх

ХОЁР. ГОЛЫН ДУНД ХЭСЭГТ

ХХААЖДҮГ,
Цэнгэл сумын ЗДТГ,
Малчдын бүлэг

1.17 Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Хар татарын хадлангийн
усалгааны илүүдэл усыг голд нийлүүлэх суваг байгуулах,
Чихэртэй гол, Ганц модны гол дээр хадлангийн талбайн
усалгааны толгойн барилга бариулах

БҮЛЭГ X
ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ЭН ТЭРГҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (2011-2015 он)

Чацаргана тариалалтын талбайг 20 хувь
өргөжүүлсэн байна.
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Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолтыг
гол нуурын татмаас гадна явуулдаг болсон байна.

МХГ, Өлгий, Бугат
сумдын ЗДТГ
ЗТБХБЯ,
Аймгийн ЗДТГ, СГЗ,
“Шим-Ус” ХХК,
“Суат” ХХК
ХХААХҮЯ, УМХГ,
Аймгийн ЗДТГ, СГЗ
Аймгийн ИТХ, ЗДТГ

2.12 Өлгий, Жаргалант, Бугат суманд усны сан бүхий газрын
хамгаалалтын бүсийн орчимд түгээмэл тархацтай ашигт
малтмал олборлолтонд хяналт тавих, нөлөөллийг бууруулах

2.13 Ховд, Өлгий хотын цэвэрлэх байгууламжийг шинэчилж,
ус цэвэрлэгээний түвшинг дээшлүүлэх, орчны бохирдлыг
бууруулах, цэвэрлэсэн усыг эргүүлэн ашиглах, байгальд
халгүй аргаар зайлуулах

2.14 Ховд, Өлгий хот бусад сум суурин газрууд дахь эрүүл ахуйн
шаардлагад нийцэхгүй, ахуйн болон үйлдвэрийн бохирдолд
өртсөн худгуудыг хаах

2.15 Аймгийн төвүүдийн орон сууцны шинэ хорооллуудын
инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл хийх

Орон сууцны ус хангамж, түгээх сүлжээ сайжирна.

Хүн амын ундны усны эрүүл ахуйн нөхцөл,
шаардлага сайжирна.

Ус цэвэрлэгээний түвшин дээшилж, бохир усыг
байгальд хал багатай аргаар зайлуулснаар хүн
амын эрүүл орчинд амьдах нөхцөл сайжирна.

Шахмал болон хийн түлш зэрэг дулааны өөр
эх үүсвэрийг хэрэглэх нөхцөл боломж бүрдсэн
байна.

БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ, Хот байгууллалтын шаардлагад нийцсэн ногоон
СГЗ
хот болсон байна.

БОАЖГ, Сумын ЗДТГ,
СГЗ, Төсөл, хөтөлбөр

ЭБЭХЯ, БОАЖЯ, ЗДТГ
2.11 Түлшний модыг орлох био, шахмал болон хийн түлш зэрэг
дулааны өөр эх үүсвэрийг хэрэглэх нөхцөл боломж бүрдүүлэх,
түгээх үйлчилгээ үзүүлэх дэд бүтцийг хөгжүүлэх

2.10 Өлгий, Ховд хотод зүлэгжүүлэх, ойжуулах хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх

Увсын Ховд сум, Эрдэнэбүрэн сумын байгалийн чацаргана
бүхий газрыг нутгийн иргэдийн нөхөрлөлд гэрээгээр
эзэмшүүлэх, чацаргана тариалалтын талбайг өргөжүүлэх

2.9

Байгаль орчинд ээлтэй, нутгийн иргэдийн
зохицолд үндэслэн асуудлыг шийдвэрлэсэн
байна.

Өмнөговь сумын Улиастай баг болон Баяннуур сумын Ховд
голын голдрил өөрчилсөн хэсэгт байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээ хийх, холбогдох арга хэмжээ авах

2.8
СГЗ, Сумдын ИТХ,
ЗДТГ, нутгийн иргэд

Баяннуур, Алтанцөгц сумын нутагт бургас, харгана, зэгс
БОАЖГ, МХГ, СГЗ, Мод Мод огтолж хашаа, хороо барих үйл ажиллагаа
огтолж хашаа, хаалт хийхийг хориглож, мод, бут ургуулж хэрэм үржүүлгийн газар
зогсож, ногоон хашаа барих дадал хэвшсэн
(ногоон хашаа) барих болон торон хашлагаар орлуулах ажлыг
байна.
мод, бут үржүүлэх үйл ажиллагаагаар дэмжих

Голын татамд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал
олборлох үйл ажиллагааг хориглосон байна.

2.7

МХГ, БОАЖГ, Хотын
захиргаа, СГЗ

Өлгий хот орчим дахь голын дагуух ашиглаж буй 15-20 га
газарт хайрга олборлохыг таслан зогсоож, нөхөн сэргээлт
хийх. Жаргалант сумын 4-ийн газар, Их гүүрний дээд талын
хайрга олборлолтыг зогсоох

2.6

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ЭН ТЭРГҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (2011-2015 он)

БҮЛЭГ X
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ХХААХҮЯ, БОАЖЯ,
Аймгийн ЗДТГ
ЭБЭХЯ, БОАЖЯ,
Аймгийн ЗДТГ, МХГ,
СГЗ
ХХААХҮЯ, БОАЖЯ,
Аймгийн ЗДТГ, Төсөл
хөтөлбөрүүд

2.18 Өлгий, Ховд хотын төвд хатуу хог хаягдал боловсруулах
үйлдвэр байгуулах

2.19 Чихэртэй, Улаанхусын вольфромын ордын хайгуулын
ажиллагааг хуулийн дагуу зохицуулах

2.20 Баяннуур, Буянт, Ховд, Жаргалант сумын газар тариалангийн
усалгааны горимыг шинэчилэн тогтоож, услалтын
системийн гол сувгийг далд сувгаар солих, толгойн барилга
байгууламжийг сэргээх, тариаланчид салбар сувгуудыг
доторлох замаар усны алдагдлыг бууруулах

Ус ашиглагчдын холбоо байгуулагдаж, иргэдийн
оролцоо нэмэгдэнэ.
Усны зохисгүй хэрэглээ багасах хотын доторх
зам суваг шуудууны усаар эвдэрдэг хүндрэл үгүй
болно.

Аймаг, сумдын ЗДТГ,
СГЗ

2.24 Баяннуур, Ховд, Буянт, Жаргалант сумдад газар тариаланд ус
ашиглагчдын холбоо байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

2.25 Ховд хотын ногоон байгууламжийн усалгааны сувгийг шинэлэг Аймаг, сумдын ЗДТГ
технологи бүхий услалтын системээр сольж сайжруулах

2.26 Цагаан эрэгээс 10-ын газрын адаг хүртэл голын голдрилруу
Аймггийн БОАЖГ, СГЗ, Буянт голын эрэг дагуух зүлэг сэргэх,
түрсэн элсний нүүдлээс хамгаалах ойн зурвас байгуулах ажлыг Сумдын ЗДТГ
тариалангийн талбай, хот руу элсний нүүдэл орох
зохион байгуулах
нь багасаж салхины хамгаалалт бий болно.

Усалгааны суваг эзэнтэй болж, усны алдагдал
багасна.

Сав газрын аймаг, сумдын хадлангийн нөөц
нэмэгдэж, олон газар хадлангийн талбайг үр
ашиггүй усжуулах явдал багасна.

Газар тариалангийн усжуулалтын усны алдагдал
буурч, усыг тариалан эрхлэгчдэд зохистой
хуваарилах нөхцөл боломж бүрдэнэ.

Эдгээр ордоос байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг зогсооно.

Хог, хаягдал эдийн засгийн эргэлтэд орж, орчинд
үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл буурна.

Хот, суурин газрын ус, хөрсний бохирдол багасна.

Гэр хорооллын оршин суугчдын усны түгээлт,
хангамж сайжирна.

2.23 Ховд голоос Өлгий хот руу болон Буянт голоос Ховд хот татсан Өмчийн алба, Хотын
усалгааны сувгийн эзэмшигчийг тодорхой болгох, байнгын
захирагчийн
арчилгаа, тордолгоо хийх механизм бий болгох

ХХААХҮЯ,
Аймгийн ХХААЖДҮГ

Аймаг, сумын ЗДТГ
“Шим-Ус” ХХК, “Суат”
ХХК, СГЗ

2.17 Хот суурины айл өрхийн ахуйн бохир усыг цэвэршүүлж,
эргүүлэн ашиглах, байгальд халгүй аргаар зайлуулах
технологи нэвтрүүлэх, айл өрхөд “эко-жорлон” хэрэглүүлэх
нөхцөлийг бүрдүүлж хэвшүүлэх

2.21 Бөхмөрөн гол, Ачит нуур хоорондох 2900 га талбайг улсын
нөөцийн хадлан бэлтгэлийн талбай болгож ашиглах

ЗТБХБЯ,
Аймгийн ЗДТГ, “ШимУс” ХХК, “Суат” ХХК

2.16 Аймгийн төвүүдийн гэр хорооллуудад ус түгээх байруудыг
барьж, төвлөрсөн сүлжээнд холбох замаар ус хангамжийн
хүртээмжийг сайжруулах

БҮЛЭГ X
ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ЭН ТЭРГҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (2011-2015 он)

Аймгийн ЗД, ИТХ,
НААҮ-ний компани

Дөргөн, Тайширын УЦС-ын үйл ажиллагаанаас Хяргас, Айраг,
Хар-Ус, Хар, Дөргөн нуурын экосистемд үзүүлэх нөлөөллийн
үнэлгээнд тодотгол хийлгэж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж
ажиллах

Мянгад, Ховд, Буянт сумын нутагт бургас, харгана, зэгс огтолж БОАЖГ, МХГ, СГЗ, Мод Мод огтолж хашаа, хороо барих үйл ажиллагааг
хашаа, хаалт хийхийг хориглож, мод, бут ургуулж хэрэм
үржүүлгийн газар
зогсоож, ногоон хашаа барих дадал хэвшсэн
(ногоон хашаа) барих болон торон хашлагаар орлуулах ажлыг
байна.
мод, бут үржүүлэх үйл ажиллагаагаар дэмжих

Ховд аймгийн Манхан сумын Төгрөг гол, Дөргөн сумын
БОАЖЯ, УЦУОШГ,
Чонохарайх гол зэрэг газруудад ус судлалын харуул байгуулах УЦУОША

Дөргөний УЦС-ын загас өнгөрөөх байгууламжийг шинэчлэх,
загас чөлөөтэй шилжих боломжийг бүрдүүлэх

Тайширын УЦС-д загас өнгөрөөх төхөөрөмж шинээр барих
асуудлыг Завхан голын сав газрын зөвлөлтэй хамтран
шийдвэрлэх

Мянгад сумын нутагт ойн цэвэрлэгээ хийх, унанги мод
ашиглах ажлын зохион байгуулалт, хяналтыг сайжруулах

3.3

3.4

3.5

3.6
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3.7

3.8

БОАЖГ, Сумын ИТХ,
ЗДТГ, СГЗ

ЗДТГ, БОАЖГ, СГЗ

ЭБЭХЯ, БОАЖЯ,
ХУНОУТХГН-ийн ХЗ

Аймаг, сумдын ЗДТГ,
МХГ, СГЗ, Бүлэг,
нөхөрлөл

Ойн арчилгаа цэвэрлэгээг байгальд халгүй хийх
ажил хэвшсэн байна.

Тайширын УЦС загас өнгөрөөх төхөөрөмжтэй
болж, загасны нүүдэл, хөдөлгөөн хангагдана.

Загасны чөлөөтэй нүүдэл, хөдөлгөөн хангагдана.

Усны горимын мэдээллийн санг бүрдүүлж
ашиглана.

УЦС-ын ажиллагааны горим нууруудын усны
горим, балансад ээлтэй байхаар зохицуулагдана.

Нууруудыг хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөгөөтэй
хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ.

Хяргас, Айраг, Хар-Ус, Хар, Дөргөн, Ногоон нуур болон
экосистемийн доройтол ажиглагдаж буй бусад нууруудад
судалгаа хийж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулах, хамгаалах арга
хэмжээ авах

3.2

БОАЖГ, ХУНБЦГ,
УЦС-ын захиргаа,
УЦУОША, СГЗ

Мянгад, Буянт сумдын нутаг дахь голын арал тохойг нутгийн
ХУНОУТХГН-ийн ХЗ,
иргэдийн нөхөрлөлд гэрээгээр эзэмшүүлэх, доройтсон орчинг СГЗ, БОАЖГ, сумдын
нөхөн сэргээх, хамгаалах замаар бургас, харганы байгалийн
ЗДТГ
жамаар ургах нөхцөл бүрдүүлэх, ой хамгаалах нөхөрлөлийн
үйл ажиллагааг дэмжих

Нутгийн иргэд, нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны
дүнд доройтсон орчин нөхөн сэргэж, бургас,
харгана байгалийн жамаар ургах нөхцөл бүрдэн,
ой хамгаалах уламжлал сэргэнэ.

Усны үрэлгэн хэрэглээ багасах уснаас олох ашиг
орлого нэмэгдэх

3.1

ГУРАВ. ГОЛЫН АДАГТ

2.27 Өлгий, Ховд хотын төвийн төвлөрсөн шугам сүлжээнээс
ус хэрэглэж байгаа албан байгууллага, айл өрхүүдийг
тоолууржуулах

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ЭН ТЭРГҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (2011-2015 он)

БҮЛЭГ X

Мянгад сумын Чацаргантын арлыг хамгаалах, чацаргана
тариалалтын талбайг өргөжүүлэх
ХХААХҮЯ,
Аймгийн ХХААЖДҮГ,
ХУНОУТХГНХЗ, СГЗ

БОАЖГ, Сумын ЗДТГ,
СГЗ
Сав газрын аймаг, сумдын хадлангийн нөөц
нэмэгдэж, олон газар хадлангийн талбайг үр
ашиггүй усжуулах явдал багасна.

Чацаргантын арал хамгаалагдаж, тариалалтын
талбай 20 хувь өргөжсөн байна.
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БОАЖЯ, ЦХМ Товчоо,
Дөргөн, Тайширын
УЦС-ын захиргаа
Аймаг сумдын ЗДТГ,
СГЗ
СГЗ, МХГ, БОАЖГ,
сумдын ЗДТГ

3.13 Дөргөн, Тайширын УЦС-уудын Цэвэр хөгжлийн механизмын
хүлэмжийн хийн ялгарлын худалдааны орлогоос нуурын
экосистемыг хамгаалах сан бүрдүүлж ажиллах

3.14 Баяннуур, Ховд, Буянт, Жаргалант сумдад газар тариаланд ус
ашиглагчдын холбоо байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

3.15 Газар тариаланд ус ашиглах журам гаргаж дагаж мөрдүүлэх

Сав газрын хэмжээнд хог хаягдлын менежментийг байгаль
орчинд халгүй байдлаар боловсронгуй болгох

Мах, сүү, цагаан идээ, арьс шир, ноос, ноолуур, дайвар
бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлдвэрийг бохир ус
цэвэршүүлэх, эргүүлэн ашиглах технологитой уялдуулан
хөгжүүлэх

Малчдын хэсэг, бүлгийн оролцоотойгоор бэлчээрийг сэлгэх,
өнжөөх зэргээр тогтвортой ашиглаж, хамгаалах, бэлчээрийн
даацын үнэлгээнд тулгуурлан ус ашиглалтыг оновчтой
зохицуулах

4.1

4.2

4.3

Хог, хаягдлын менежмент сайжирч, орчинд
үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл буурна.

Ус ашиглагчдын холбоо байгуулагдаж, усны
нөөцийг зохистой ашиглахад иргэдийн оролцоо
нэмэгдсэн байна.

Сан бүрдэж, нуурын экосистемийг хамгаалах үйл
ажиллагаанд зарцуулагдана.

Хадлан бэлтгэл, усжуулалтад усыг үр ашигтай
зарцуулах үйл ажиллагаа зохицуулагдана.

Сумдын ИТХ, ЗДТГ,
Малчдын бүлэг, СГЗ

Бэлчээрийн даацын хэтрэлт, талхлагдал буурч,
бэлчээрийг тогтвортой хамгаалан ашиглах
менежмент төлөвшинө.

ХХААХҮЯ, Аймгийн
Үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанаас ус болон
ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, МХГ орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багасна.

БОАЖГ, МХГ, Сумдын
ЗДТГ, СГЗ

ДӨРӨВ. НИЙТЛЭГ АРГА ХЭМЖЭЭ

Сумдын ИТХ,
ХУНОУТХГНХЗ, СГЗ

3.12 Буянт суманд Нарийн гол, Шаргуу, Мянгад суманд
Цагаанбулан болон Ховд голын садраа адгийн хадланчдыг
хадлан бэлтгэх тухай журмын дагуу зохион байгуулалтанд
оруулах

3.11 Сав газрын зөвлөл Дөргөний УЦС-ын Захиргаатай байгаль
ХУНОУТХГНХЗ, СГЗ,
Байгаль орчныг хамгаалах менежментийн үйл
орчныг хамгаалах чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, БОАЖГ, Дөргөний УЦС ажиллагааны чиглэл тогтож хэрэгжинэ.
хэрэгжүүлэх

3.10 Шаргуугийн 4000 га-г улсын нөөцийн хадлан бэлтгэлийн
талбай болгож ашиглах, ХУН-ын БЦГ-т хадлан бэлтгэлийн
журам гаргаж дагаж мөрдүүлэх

3.9

БҮЛЭГ X
ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ЭН ТЭРГҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (2011-2015 он)

Хадлангийн талбайг халиаж услах аргаас татгалзаж, усалгааны ХХААХҮЯ, БОАЖЯ,
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх
Аймаг, сумдын ЗДТГ,
ХХААЖДҮГ, СГЗ

Аймаг, сумдын ЗДТГ,
Байгаль орчны алба
Аймгийн ЗДТГ, СГЗ

Усны эх үүсвэргүй бэлчээрийн нөөц бүхий газруудад худаг
гаргах, хөв цөөрөм байгуулах замаар бэлчээр ашиглалтыг
сайжруулах

Орчны бохирдлыг бууруулах бодлого, арга хэмжээний
нарийвчилсан төлөвлөгөөг нийгэм-эдийн засгийн хөгжилтэй
уялдуулан усны балансын нэгжээр төлөвлөн, хэрэгжүүлэх

Сав газарт түлшний модонд эрхийн бичиг олголтын сөрөг
нөлөөллийг судалж, шаардлагатай газарт хэсэгчлэн зогсоох
арга хэмжээ авах

Хадлангийн талбайн усжуулалтын болон ус хуваарилалтын
журам боловсруулж, хэрэгжүүлэх

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
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Аймгийн ИТХ, ГХБХБГ,
ЗДТГ, СГЗ, МХГ

4.11 Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд айл өрх, аж
ахуйн нэгж, байгууллагад газар олгохыг зогсоох, суурьшсан
айлуудыг нүүлгэн шилжүүлэх

30 цооног, худаг газар доорх усны хяналтшинжилгээний сүлжээнд орно.

4.13 Газар доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээг шинээр
байгуулж, уул уурхайн болон аймгийн төвийн ус хангамжийн
эх үүсвэрийн хяналтын цооногуудад байнгын ажиглалт хийх
ажлыг зохион байгуулах

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША, СГЗ

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадасны
хэмжээг 10 хувь нэмэгдүүлж, үр дүнг тооцсон
байна.

4.12 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх ажлыг БОАЖЯ,
жил бүр хийх, шаардагдах зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгаж Аймаг, сумдын ЗДТГ,
хэрэгжүүлэх
УЦУОША

Голуудын усны бохирдол буурна.

СГЗ, ХААЖДҮГ, ХААИС Хадлангийн усжуулалтад дэвшилтэт технологийн
талаарх мэдлэг нийтийн хүртээл болно.

Хадлангийн усжуулалтын усны алдагдал багассан
байна.

Ойн нөөцийн үрэлгэн ашиглалтыг зогсоож,
хамгаалалтад авсан байна.

Орчны бохирдол өнөөгийн түвшнээс 2 дахин
буурсан байна.

Бэлчээрийн ашиглалт сайжирч, усны нөөцийг
оновчтой ашиглана.

Хадлангийн усалгаанд дэвшилтэт арга технологи
нэвтэрч, усны алдагдал буурна.

Аймаг, сумдын хадлан тэжээл бэлтгэх нөөц
тогтоогдож, энэ ажлыг оновчтой төлөвлөн
хэрэгжүүлсэн байна.

4.10 Иргэдийн дунд хадлангийн талбайн усалгааны хэмнэлттэй
арга технологийн талаар сургалт явуулах, гарын авлагаар
хангах

БОАЖЯ, УЦУОШГ, УГ,
СГЗ, БОАЖГ,
Аймаг, сумын ЗДТГ

ХХААХҮЯ, БОАЖЯ, УГ,
Аймаг, сумдын ЗДТГ,
СГЗ

Сумдын хадлангийн талбайн нөөцийг тогтоож, зураглал гарган Аймгийн ГХБХБГ,
ашиглалтыг сайжруулах
ХХААЖДҮГ, Сумдын
ЗДТГ, СГЗ

4.4

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ЭН ТЭРГҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (2011-2015 он)

БҮЛЭГ X

БОАЖЯ, УЦУОШГ,
УЦУОША, СГЗ
БОАЖЯ, УГ, СГЗ,
БОАЖГ, УЦУОША
Аймаг сумдын ЗДТГ,
СГЗ, “Шим-Ус” ХХК,
“Суат” ХХК
БОАЖЯ, МХГ, ЭШБ,
СГЗ
ХХААХҮЯ, МААЭШХ,
УХЭШХ, ХХААЖДҮГ,
ХУНОУТХГН-ийн ХЗ,
ХоИС

4.14 Ховд, Буянт болон бусад голын усны биологийн хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийг сайжруулан өргөжүүлж, усны
болон сав газрын төлөв байдлыг хянах

4.15 Усны тооллогыг жил бүр зохион байгуулж, сав газрын усны
нөөцийн төлөв байдалд дүгнэлт хийх

4.16 Аймаг, сумын төвийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, орон
сууцны айл өрхүүдийн усны хэрэглээ, ашиглалтыг бүрэн
тоолууржуулах

4.17 Нууруудад загасны нөөцийн иж бүрэн судалгаа хийх, загасны
үржлийн онцгой цэгүүдэд хяналт тавьж, хууль бус агнууртай
тэмцэх

4.19 Бэлчээрийн гоньд, хорон ортуузын судалгаа хийж, түүнтэй
тэмцэх санал зөвлөмж боловсруулан холбогдох арга хэмжээг
авах

Бэлчээрийн гоньд, хорон ортуузын мал амьтан,
байгаль орчинд үзүүлэх эерэг, сөрөг нөлөөлөл
тогтоогдож, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй
зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ авна.

Нөөцийг тогтвортой ашиглах, хамгаалах үйл
ажиллагаа, тогтолцоо бүрдэнэ.

Аж ахуйн нэг, байгууллага, иргэдэд усны ариг
гамтай хэрэглээ хэвшил болно.

Усны мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглана.

Усны биологийн мэдээллийн санг бүрдүүлж,
ашиглана.

БҮЛЭГ X
ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ ЭН ТЭРГҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (2011-2015 он)
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ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХЯНАЛТ

11.1 Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөөг батлах явц.
Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны
нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөөг
баталж, эрхзүйн хувьд хэрэгжих чадамжтай,
оролцогч талуудын үүрэг, бүтэц зохион
байгуулалт нь тодорхой, тэдний хүлээсэн
үүргээ биелүүлсэн эсэхэд хяналт тавих,
хариуцлага тооцох механизмыг тодорхой
болгох нь уг төлөвлөгөө хэрэгжих баталгаа
болох юм.

Хар нуур-Ховд голын сав газар Баян-Өлгий,
Ховд, Увс аймгийн нутаг дэвгэрийг багтаах
учир Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл
тухайн шатны ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн
хуралдаанаар
Хар
нуур-Ховд
голын
сав
газрын
усны
нөөцийн
нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөө хэлэлцүүлэн,
тухайн
орон
нутагт
хэрэгжүүлэхээр
дэмжигдсэн.
Сав газрын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг
хуульд заасны дагуу байгаль орчны
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
болон тухайн шатны ИТХ-ын Тэргүүлэгчид
томилж, чөлөөлөх тул эдгээр субъектүүд нь
Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөлийн
ажлаа тайлагнах дээд шатны байгууллага
нь болно. Харин Усны газар нь эдгээр сав
газрын зөвлөлийг мэргэжлийн удирдлагаар
хангаж байхаар дүрэмд заасан нь сав

“Усны тухай” хуулийн 19.6.2-т зааснаар
сав газрын зөвлөл усны нөөцийг зохистой
ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх арга
хэмжээний
төлөвлөгөөг
боловсруулан
тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн
хурлаар батлуулан биелэлтэнд хяналт
тавьж ажиллана.

ÆÖÉÆ
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ÛãÖãÉ×ãÑ



x Ìîñîïó
øĊñĊèñĊéĊĊ
x ÛĊøĊñçĊö
x Êăê ûĊøĊñçĊö
x ØĊ÷Ċñ
x ×øæóêæöø
x ÊĈöăò, ìùöæò

Ɇɟɧɟɠɦɟɧɬɢɣɧ
ɬԧɥԧɜɥԧɝԧԧ

x Íæö,
x ØĈóþîïó ûôñçôô
x Ùöæòþùùñæñ
x Òæóñæïñæñ
x Ñôççî
x Ûąóæñø
x Þîóìîñéăă
x ćóăñéăă
x Íôûîüùùñæñø
x Íôûîôó çæïéùùñæñø
x Ûæòø ôñóā
ôöôñüôô

ÛĉÖĉÓÉĉ ÔÖÙÙÑÆÑØ
Ⱦɨɬɨɨɞ ɧԧԧɰ,
ɱɚɞɚɜɯɢ

Éæêææê óĊĊü,
ýæêæèûî

i

i

i

i

ØĊ÷Ċñ, ûĊøĊñçĊö
Íăăñ
i Ûæóêîè, øù÷ñæòì

Ùñ÷āó øĊ÷Ċè
Æïòæé, ÷ùòāó øĊ÷Ċè
i Îöéăêîïó ôöôñüôô

Зураг 11.2.1 Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
механизм
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газрын усны менежментийн төлөвлөгөө
“Ус” үндэсний хөтөлбөр болон бодлогын
бусад баримт бичгүүд, “Усны тухай” хууль
бусад холбогдох хууль тогтоомжуудыг
хэрэгжүүлэх журам аргачлал, стандарттай
нийцсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах юм.
11.2
Сав
газрын
усны
нөөцийн
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл, механизм
Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд
баримтлах үндсэн зарчим:
 Энэхүү
төлөвлөгөө
нь
мөрдөгдөх
хугацааныхаа
туршид
сав
газрын
менежментийн үйл ажиллагааны үндсэн
хөтөлбөр болно.
 Сав газрын аймаг, сумдын бүх шатны
богино хугацааны төлөвлөгөө, хөтөлбөр,
төсөл, стандарт, дүрэм, журам энэхүү
менежментийн
төлөвлөгөөтэй
нягт
уялдаж хийгдэнэ.
 Лобби,
манлайлал,
түншлэл,
зар
сурталчилгаа зэрэг арга хэрэгсэл,
механизмыг ашиглан менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд сав газрын
аймаг, сумдын удирдлага, мэргэжилтэн,
ажилтан бүр ажил хэрэгчээр идэвхтэй
оролцоно.
 Менежментийн
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэд байнга хяналт тавьж
ажиллах ба шаардлагатай үед зохих

тодотгол хийж, уян хатан байдлаар
зохицуулалт хийж болно.
Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны
нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөгөөр
тухайн сав газарт усны нөөцөд нөлөөлөх
үйл ажиллагаа явуулдаг хөдөө аж ахуй,
үйлдвэрлэл, зам тээвэр, эрчим хүчний
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагууд, нийгэм, хүрээлэн буй орчны
тогтвортой байдлыг хангах чиглэлийн үүрэг
хүлээдэг эрүүл мэнд, боловсрол, байгаль
орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв болон орон нутгийн байгууллагуудын
үйл ажиллагааг хооронд нь нягт уялдуулах
шаардлага тулгарч байна.
11.3 Санхүүжилт
Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны
нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө
нь эрхэм зорилгод хүрэх 4 стратегийн
зорилтуудыг
тодорхойлж,
түүнтэй
уялдсан 12 үйл ажиллагааны зорилт, 140
үйл ажиллагаа бүхий нийт 39154,2 сая
төгрөгний төсөвтэй төлөвлөгөө болсон. Уг
менежментийн төлөвлөгөө нь урт болон
богино хугацааны 2 төлөвлөгөөгөөс бүрдэх
бөгөөд нийт шаардагдах төсөвийг улсын,
орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр болон
бусад боломжит эх үүсвэрүүдэд хувилан
тооцсон
нь
эдгээр
байгууллагуудтай

Хүснэгт 11.2.1 Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэхэд
оролцох байгууллагуудын чиг үүрэг
№ Үйл ажиллагааны үндсэн үүрэг

Хариуцан ажиллах байгууллага

1

Төлөвлөлт

Улсын Их Хурал, Аймаг, сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурал, Сав газрын зөвлөл

2

Зохион байгуулалт

Усны газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний газар

3

Зохицуулалт

Цэвэр хөгжлийн механизмийн товчоо

4

Хяналт

Сав газрын зөвлөл, Мэргэжлийн хяналтын газар, Мал
аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Ургамал
хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

5

Хэрэгжүүлэлт

Засаг даргын тамгын газар, Ус, цаг уур, орчны
шинжилгээний алба, Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд
үйлдвэрийн газар, Хар Ус нуурын УТХГНХЗ, Монгол
Алтайн нурууны УТХГНХЗ Ховд их сургууль

6

Санхүүжилт

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Хүнс, хөдөө аж
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний
яам, холбогдох бусад яам, агентлагууд, гадаад, дотоодын
төсөл, хөтөлбөрүүд
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харьцах, тэдний дэмжлэг туслалцааг
авахад энэхүү менежментийн төлөвлөгөө
гол баримт бичиг болох юм.
Тухайн сав газарт ус, рашаан ашигласны
төлбөрийн орлогын 35%-г болон усны
нөөцийг хомсдуулж бохирдуулсаны нөхөн
төлбөрийн орлогын 50%-г төвлөрүүлэн
гол, мөрний сав газрын менежментийн
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх
ажлыг
санхүүжүүлэх арга хэмжээг яаралтай авч
хэрэгжүүлэх, дээрхи чиглэлээр Сангийн
Яам, БОАЖЯ болон ТЕГ, холбогдох
аймгуудын, ИТХ Засаг Дарга, татварын
албадтай ажил хэргийн уулзалтууд зохион
байгуулж
нэгдмэл
ойлголтод
хүрэх,
байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн
орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн
сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хувь
хэмжээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг
хангах талаар идэвх санаачлагатай ажиллах
шаардлагатай байна.
Сав газрын байгуулагуудын санхүүжилт
болон сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх эх
үүсвэрийг шийдсэн олон улсын туршлагыг
харгалзан үзвэл нийтлэг шинжтэй дараахь
эх үүсвэрүүдийг ашигладаг байна. Үүнд:
9 Ашиглагч, бохирдуулагч (хомсдуулагч
энд бас орно) нь төлөх зарчмыг
хэрэгжүүлж түүнээс улсын болон орон
нутагт бүрдсэн хуримтлал,
9 Улсын болон орон нутгийн төсвөөс
тодорхой арга хэмжээний болон зардлын
санхүүжилт,
9 Ус ашиглагч болон гадаад, дотоодын
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас
үзүүлэх хандив, тусламж, тодорхой төсөл
арга хэмжээний сан,
9 Усны барилга байгууламжийн засвар
үйлчилгээ,
мэргэжлийн
туслалцаа,
зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсний төлбөр
зэрэг байдаг байна.
Сав газрын зөвлөл, байгууллагын үйл
ажиллагаа
болон
сав
газрын
усны
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд
дээрхи
эх
үүсвэрүүдээс
тодорхой
хуримтлал бий болгон ашиглаж болох
бөгөөд энэ талаар тодорхой судалгаа
хийж өнөөгийн мөрдөж байгаа хууль
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тогтоомжид өөрчлөлт оруулах, зарим
зохион
байгуулалтын
арга
хэмжээг
авснаар дээрхи сав газрын зөвлөлийн
усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх
санхүүгийн
тогтвортой
эх үүсвэрийг бүрдүүлэх боломжуудыг
судалж тогтоосон (дэлгэрэнгүйг ДБХСын монгол дахь хөтөлбөрийн газрын
захиалгаар Д.Доржсүрэн, С.Банди нарын
боловсруулсан “Монгол улсад гол, мөрний
сав газрын харилцааг зохицуулах чиглэлээр
мөрдөгдөж
байгаа
хууль
тогтоомж,
тэдгээрт хийсэн шинжилгээний үр дүнгийн
тайлан, Монгол улсад гол, мөрний сав
газрын харилцааг зохицуулах чиглэлээр
үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд
тэдгээрийн
тогтолцоонд
хийсэн
шинжилгээний үр дүнгийн тайлан,“Гол,
усны сав газрын ажиллах нийтлэг журмын
төсөл”-өөс үзэх боломжтой).
Дээрхи судалгааны дүнгээс сав газрын
зөвлөлийн тогтвортой үйл ажиллагааг
хангах зорилгоор сав газрын зөвлөлийн
дарга, нарийн бичгийн дарга буюу ажлын
албаны цалин хөлсийг тухайн орон нутгийн
төсөв болон улсын төсвөөс санхүүжүүлэх,
тухайн сав газарт хийгдэх усны нөөцийг
хамгаалах, нөхөн сэргээх, зүй зохистой
ашиглах, олон нийтийн оролцоог хангах,
хяналт, мониторинг хийх зэрэг сав
газрын
усны
нэгдсэн
менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
тухайн сав газарт усны нөөц ашигласны
төлбөр болон усны нөөцийг хомсдуулж,
бохирдуулсаны нөхөн төлбөрийн орлогоос
бүрдүүлсэн сангаас санхүүжүүлэх зэрэг
нилээд зарчмын шинжтэй өөрчлөлтийг
гол баримталж ажиллах хууль болох
“Усны тухай” болон холбогдох бусад хууль
тогтоомжид оруулж баталж мөрдүүлэх нь
зүйтэй байна.
Хэрэв дээрхи өөрчлөлтүүдийг хуулийн
төсөлд хийж чадвал сав газрын зөвлөл
тухайн сав газартаа усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх,
үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулах
санхүүгийн эх үүсвэртэй болох бөгөөд
түүнийг дараах эх үүсвэрээс бүрдүүлнэ.
Үүнд:
1. “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн
орлогоос байгаль орчныг хамгаалах,
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байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга
хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь,
хэмжээний тухай хууль”-ийн 4.1, 4.2-т
заасны дагуу ус, рашаан ашигласны
төлбөрийн орлогын 35 ба түүнээс дээш
хувь;
Усны нөөцийг бохирдуулсанд ногдуулах
нөхөн төлбөрийн орлогын 50 хувь;
Улсын болон орон нутгийн төсөв;
Ус ашиглагч, гадаад, дотоодын иргэн,
аж ахуйн нэгж, байгууллагаас үзүүлэх
хандив, тусламж;
Бусад эх үүсвэр орно.

Нөгөө талаас сав газрын зөвлөлийн
санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, зарцуулах,
тайлагнах, хяналт тавих журмыг тодорхой
болгож
холбогдох
хууль
тогтоомжид
нийцүүлэн батлуулж мөрдөх нь чухал болно.
Тухайлбал, сав газрын зөвлөл санхүүгийн
тайлангаа жил бүр аудитаар хянуулан
баталгаажуулж, тухайн сав газрын иргэд,
ус ашиглагчид, зохих шатны иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурал,
Засаг
дарга,
Усны газарт ирүүлж байх шаардлагатай.
Энэхүү
аудитаар
баталгаажуулсан
тайлан, дүгнүүлсэн гэрээ нь Сав газрын
зөвлөлийн үйл ажиллагааны дараа жилийн
санхүүжилтийн үндэслэл болох юм.

Зураг 11.5.1 Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөлийн бүтэц, төлөөлөл
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11.4 Сав газрын зөвлөлийн бүтэц,
зохион байгуулалт, хүний нөөцийн,
чадавхи
“Усны тухай” хуулийн 19.4-т Сав газрын
зөвлөл нь дарга, нарийн бичгийн дарга,
5-15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба
түүнд тухайн нутаг, дэвсгэрийн засаг
захиргаа, байгаль орчны алба, хөдөө аж
ахуй, аж үйлдвэр, төрийн бус байгуулллага,
иргэд, эрдэмтэн, судлаачид, байгаль
хамгаалагч, мэргэжлийн хяналтын алба,
усны мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл
орсон байхаар заасан. Энэхүү заалтын
дагуу Ховд, Буянт голын сав газрын
зөвлөл доорхи бүтэц бүрэлдэхүүнтэй
байгуулагдаад үйл ажиллагаагаа явуулж
байна.
Буянт голын сав газрын зөвлөлийг
сонирхогч талуудын төлөөллийн хувьд авч
үзэхэд төрийн байгууллага 76%, төрийн бус
байгууллага 8%, иргэд, судлаачид 16% -ийг
эзэлж байна. Харин Ховд голын сав газрын
зөвлөлийн хувьд төрийн байгууллага 80%,
төрийн бус байгууллага 7%, эрдэмтэн
судлаач 13%-тай байна (Зураг 11.5.1).
Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
ажилд олон талын оролцоо нь сав газрын
зөвлөлөөр дамжин хэрэгжих боломжтой ба
энэ талаар өнөөдөр үйлчилж байгаа “Усны
тухай” хуульд заасан бөгөөд цаашдаа ч ийм
хэлбэрээр ажиллах нь оновчтой юм. Гэхдээ
хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэжлийн бэлтгэл,
туршлагатай мэргэжилтэнтэй, лаборатори,
техник тоног төхөөрөмжийн хангамж,
чадавхи сайтай байгууллага бий болгож
байж бүрэн агуулгаар нь гүйцэтгэж чадна.
Иймээс сав газрын зөвлөл Ажлын албаа
өргөжүүлэн ийм хэлбэрт оруулах эсвэл
одоо мөрдөж байгаа усны тухай хуульд
өөрчлөлт орж сав газрын байгууллагын /
захиргаа ч байж болно/ хэлбэр, статусыг
тодорхой
болгосон
нөхцөлд
хуулийн
хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулах нь
зүйтэй.

11.5 Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагууд болон олон нийтийн оролцоо
Хар нуур-Ховд голын сав газарт нийт
3 аймгийн 29 сум хамрагдаж байгаа
бөгөөд аймгийн Засаг даргын тамгын

БҮЛЭГ XI

газрын мэдээлэл, хяналт шинжилгээний
(мониторинг) хэлтэс болон ЗДТГ-ын хэвлэл,
мэдээллийн төлөөлөгчид, аймаг дахь
үндэсний радио, телевизийн болон орон
нутгийн телевиз, радиогийн сурвалжлагч,
сэтгүүлчид, Ховдын мэдээ, Увс, БаянӨлгийн сонин зэрэг орон нутгийн сонины
сэтгүүлчид зэрэг мэдээллийн төв орон
нутгийн сүлжээ ажиллаж тэдэнд төр
засгийн болон бизнес, урлаг соёл, спортын
мэдээллийг хүргэж байна. Сав газрын усны
нэгдсэн
менежментийн
төлөвлөгөөний
зорилт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хүрэхээр
зорьж буй үр дүн, ач холбогдлын талаар
дээрхи
мэдээллийн
байгууллагууд
болон сүлжээгээр дамжуулан тус сав
газарт оршин суугчид, сонирхогч талууд,
холбогдох
байгууллагуудад
тодорхой
давтамжтайгаар хүргэж байх шаардлага
гарна.
Сав газрын зөвлөл нь сав газарт усны
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
олон талын оролцоог хангах бүтэц
бөгөөд устай холбоотой үйл ажиллагаа
явуулж байгаа төрийн болон төрийн
бус, мэргэжлийн байгууллага, эрдэм
шинжилгээ, сургалтын, хувийн хэвшлийн
байгууллагууд, сонирхогч талууд, иргэдийн
хамтын ажиллагаа өнөөгийн байдлаар
төдийлөн сайнгүй байгаа юм.
Үүний шалтгаан нь:
1. Төрийн байгууллагын зүгээс бусад
байгууллагатай хамтран ажиллах, тэдний
идэвх урмыг сэргээх, усны асуудалд бүх
нийтээр оролцох шаардлагыг ойлгуулах
маркетинг, менежментийн үйл ажиллагаа
дутагдалтай байгаа,
2. Усны асуудалд зориулсан санхүүжилт
дутагдалтай байгаа нь бусад байгууллагыг
татан оролцуулах боломжийг нээж
чадахгүй байгаа,
3. Иргэд, байгууллагуудын усны асуудлаар
хүлээх үүргийг илүү тодорхой байдлаар
хуульчлах,
түүнийгээ
хэрэгжүүлдэг
ухамсрыг тэдэнд төлөвшүүлээгүй зэрэг
болно.
Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах,
хэрэгжүүлэх ажилд олон талын оролцоо нь
сав газрын зөвлөлөөр дамжин хэрэгжих
боломжтой.
Гол
үйл
ажиллагаагаа
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мэргэжлийн өндөр мэргэжил, туршлага
бүхий мэргэжилтэнтэй, лаборатори, техник
хангамж сайтай байгууллага бий болгон
гүйцэтгүүлэх,
асуудлыг
тодорхойлох,
шийдвэрлэх,
хэрэгжүүлэхдээ
л
олон
нийтийн оролцоог аль болох өргөн, тэдэнд
нээлттэй байлгах нь зүйтэй.
11.6 Үйл явцын хяналт шинжилгээ ба
үнэлгээ
Хар
нуур-Ховд
голын
сав
газрын
усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад байнгын
болон үе шатны хяналт шинжилгээ,
хэрэгжилтийн
үнэлгээ
зайлшгүй
шаардлагатай.
Үнэлгээний
харьцуулах
түвшин нь 2009 онд хийгдсэн Ховд, Буянт
голын сав газрын байгаль орчин, усны
нөөц, ашиглалт, хамгаалалт, нийгэм эдийн
засгийн хөгжлийн суурь судалгаагаар
тогтоогдсон үзүүлэлтүүд болно.

хэрэглэгчид, төрийн болон мэргэжлийн
байгууллагуудын
төлөөллөөс
бүрдсэн
ажлын хэсгийг зохион байгуулж өргөн
хүрээтэй хяналт-шинжилгээ хийж үр дүнг
аймгуудын ИТХ, УГ, БОАЖЯ-ны удирдах
бүрэлдэхүүнд
танилцуулж
дүгнүүлэх,
цаашид хэрхэн ажиллах зөвлөмж, тодорхой
шийдвэрүүдийг гаргах болно.
Дээр дурьдсан дотоод болон холбогдох
байгууллагаас
хийгдсэн
хяналтшинжилгээний үр дүнг мөн өмнөх хэсэгт
дурьдсан
мэдээллийн
байгууллагууд
сүлжээгээр
дамжуулан
олон
нийт,
оролцогч, сонирхогчдод нээлттэй байлгах
нь олон нийтийн хяналт, оролцоог хангах
чухал алхам болох юм.

Сав газрын менежментийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг сав газрын зөвлөл сар,
улирлаар
гаргаж
холбогдох
аймгийн
ИТХ, ЗДТГ, тухайн сав газарт оршин
суугчдад, хагас жил болон бүтэн жилээр
хэрэгжилтийн тайлан бэлтгэж холбогдох
ИТХ-р хэлэлцүүлэн Усны газар, БОАЖЯ-нд
ирүүлэх юм.
Аймгийн ИТХ, Усны газар хамтран жил
бүрийн төлөвлөөгөөний биелэлтийг хянаж
үр дүнг БОАЖЯ-нд дараа оны эхний сард
багтаан тайлагнаж байх ба шаардлагатай
гэж үзвэл давтамжийг ойртуулж хагас
жил тутамд хийх, тодорхой чиглэлээр
хяналт-шинжилгээг
хийх,
хөндлөнгийн
байгууллагыг татан оролцуулах асуудлыг
тухай бүрд шийднэ.
Нөгөө талаас санхүүгийн тайланд аудитыг
холбогдох төрийн болон эрх бүхий
байгууллагаар хагас болон бүтэн жилээр
хийлгэж гэрээний биелэлтийг дүгнүүлэх,
дараа
жилийн
төсөв,
төлөвлөгөөг
батлуулахад нэг үндэслэл болгоно.
Эхний
үе
шатны
хяналт-шинжилгээг
нилээд
өргөтгөсөн
байдлаар
зохион
байгуулж төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр
дүн, санхүүгийн тайлангуудыг хамруулан
мэргэжлийн баг болон оролцогч, олон
нийт, нөлөөлөлд өртөгсөд, ус ашиглагчид,
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Сав газрын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацаанд дор дурдсан эрсдэл
тохиолдож болохыг урьдчилж тооцно. Үүнд:
Байгаль, цаг уурын өөрчлөлт, гамшигт үзэгдэл:
 ган, хуурайшил олон жилийн турш тохиолдох;
 уур амьсгалын өөрчлөлтийн бусад нөлөөлөлд хэт нэрвэгдэх;
 үер болон бусад гамшигт үзэгдэлд нэрвэгдэх.
Эдийн засгийн хүрээний эрсдэл:
 дотоодын санхүү хямрах, төсвийн хөрөнгө оруулалт багасах
 гадаадын хөрөнгө оруулалт саарах, зогсох;
Хүний нөөцийн чадавхи сул байдлаас учрах эрсдэл:
 байгууллагуудын мэргэжлийн дүгнэлт гаргах чадвар сул байх;
 сав газрын зөвлөлийн үйл ажиллагаа саарах;
 мэдлэг, мэдээлэл хомс байх
Удирдлага, зохион байгуулалтад учрах эрсдэл:
 хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сул байх;
 төр, засгийн үйл ажиллагаа болон байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо сул
байх;
 эдийн засгийн салбарын удирдлагаар усны нөөцийн менежментийг зохицуулах
удирдлагын тогтолцоо хэвээр үргэлжлэх
 олон нийтийн хяналтын тогтолцоо сул, эрх мэдлийн хуваарилалт ойлгомжгүй, хариуцлага
хүлээх этгээд үгүй байх;
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ХАВСРАЛТ Б

Ɍɷɪɝԛԛɥɷɝɱɞɢɣɧ ɯɭɪɥɵɧ ɬɷɦɞɷɝɥɷɥ

ɍɥɚɚɧɝɨɦ

2010 .06.11

ɏɭɪɥɵɝ 2010 ɨɧɵ 06-ɪ ɫɚɪɵɧ 11-ɧɢɣ 14-15-ɞ ɯɭɪɚɥɞɚɚɧɵ ɬɚɧɯɢɦɞ Ⱦ.Ȼɚɬɫɚɣɯɚɧ ɭɞɢɪɞɚɠ
ɷɯɥԛԛɥɷɜ. ɏɭɪɚɥɞ ɬɷɪɝԛԛɥɷɝɱ Ɂ.Ⱥɥɬɚɧɫԛɯ, Ʌ.ɑɨɣɠɢɥɫԛɪɷɧ, Ȼ.Ȼɚɬ-ɨɱɢɪ, Ⱦ.Ƚɚɧɛɨɥɞ,
ɀ.ɋɨɪɨɝ ɧɚɪ ɨɪɨɥɰɨɜ. Ɍɷɪɝԛԛɥɷɝɱ ɘ.Ɍԧɝɫɠɚɪɝɚɥ, ɇ.ɇɚɦɫɪɚɣ, ɐ.Ɉɬɝɨɧɛɚɹɪ ɧɚɪ ɍȻ-ɞ ,
ɑ.ɑɢɦɷɞ ɯԧɞԧԧ, Ȼ.ɐɷɰɷɷ ɱԧɥԧԧ ɚɜɫɚɧ ɛɚɣɜ.
1. ɏɚɪ ɧɭɭɪ- ɏɨɜɞɵɧ ɫɚɜ ɝɚɡɪɵɧ ɭɫɧɵ ɧɷɝɞɫɷɧ ɦɟɧɟɠɦɟɧɬɢɣɧ ɬԧɥԧɜɥԧɝԧԧ ɋȽɁ-ɢɣɧ
ɧɚɪɢɣɧ ɛɢɱɝɢɣɧ ɞɚɪɝɚ Ɇɚɝɫɚɪɠɚɜ ɬɚɧɢɥɰɭɭɥɚɜ. Ɍԧɫɥɢɣɝ ɭɪɶɞɱɢɥɚɧ ɬɚɪɚɚɫɚɧ.
Ȼ. ɏɷɥɷɥɰɫɷɧ ɧɶ
Ⱥɫ: Ⱦ.Ȼɚɬɫɚɣɯɚɧ- ɋɚɧɯԛԛɠɢɥɬɵɧ 30 ɨɪɱɢɦ ɬɷɪɛɭɦ ɬԧɝ-ɢɣɝ ɯɚɚɧɚɚɫ ɝɚɪɝɚɯ ɜɷ?
ɏɚ: ɍɫɧɵ ɧɷɝɞɫɷɧ ɯԧɬԧɥɛԧɪ, ɛԛɫɢɣɧ ɯԧɝɠɥɢɣɧ ɯԧɬԧɥɛԧɪ ɛɨɥɨɧ ɭɫ ɚɲɢɝɥɚɥɬɵɧ ɬԧɥɛԧɪɢɣɝ
ɧɷɦɷɝɞԛԛɥɷɯ ɨɪɨɧ ɧɭɬɝɢɣɧ ɬԧɫԧɜɬ ɬɭɫɝɚɯ ɝ.ɦ ɡɚɦɚɚɪ ɯɚɧɝɚɧɚ.
Ⱥɫ: Ɍԧɥԧɜɥԧɝԧԧɝ ɯɷɧ ɯɷɪɷɝɠԛԛɥɷɯ ɜɷ?
ɏɚ: ɋȽɁԧɜɥԧɥ, ɚɣɦɝɭɭɞ ɯɚɦɬɚɪɱ ɯɷɪɷɝɠԛԛɥɧɷ
Ⱥɫ: Ƚɨɥɵɧ ɝɨɥɞɪɢɥɵɧ
200ɦ-ɞ ɚɲɢɝɥɚɥɬ ɯɚɣɝɭɭɥɵɧ ɚɠɢɥ ɯɢɣɯ, ԧԧɪɱɥԧɯɢɣɝ
ɯɨɪɢɝɥɨɯ ɚɫɭɭɞɚɥ ɬɭɫɫɚɧ ɭɭ?
ɏɚ: Ɍɭɫɫɚɧ
Ⱥɫ: ɋɚɣɞɵɧ ɡԧɜɥԧɥԧԧɪ ɯɷɡɷɷ ɨɪɨɯ ɜɷ?
ɏɚ: 6-ɪ ɫɚɪɞ ɛɚɝɬɚɚɠ ɨɪɭɭɥɧɚ.
Ȼ.Ȼɚɬ-Ɉɱɢɪ: ɋɚɧɯԛԛɠɢɥɬ ɲɢɣɞɷɝɞɫɷɧ ɝɷɠ ɨɣɥɝɨɠ ɛɨɥɨɯ ɭɭ?
ɏɚ: Ȼԛɪɷɧ ɛɭɫ ɛɚɣɝɚɚ. ɋɚɧɯԛԛɠɢɥɬɬɚɣ ɯɨɥɛɨɨɬɨɣɝɨɨɪ ɲɢɧɷɷɪ ɯɭɭɥɢɣɧ ɬԧɫԧɥ
ɫɚɧɚɚɱɢɥɫɚɧ ɛɚɣɝɚɚ.
Ⱥɫ: ɍɜɫ ɚɣɦɝɢɣɧ ɚɫɭɭɞɚɥ ɛɚɝɚ ɬɭɫɫɚɧ ɛɚɣɧɚ. ɠɧɶ: Ԧɥɝɢɣ, ɏɨɜɞ ɯɨɬ ɷɞɝɷɷɪ
ɚɣɦɝɢɣɧ ɫɭɦɞ ɬɭɫɫɚɧ ɸɦ ɛɢɲ ԛԛ?
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ɏɚ: ɏɨɜɞ ɝɨɥɵɧ ɫɚɜ ɝɚɡɚɪɬ ɯɚɦɚɚɪɚɯ ɫɭɦɞɵɧ ɚɫɭɭɞɚɥ ɬɭɫɫɚɧ.

Ȼ.Ȼɚɬ-Ɉɱɢɪ: Ɇɚɧɚɣ ɚɣɦɚɝ ɛɨɥɨɜɫɪɭɭɥɚɥɬɵɧ ɚɠɢɥɞ ɫɭɥɯɚɧ ɨɪɨɥɰɫɨɧ ɭɭ? ɗɫɜɷɥ ɝɚɪɝɚɫɚɧ
ɫɚɧɚɥɵɝ ɧɶ ɏɨɜɞ, Ȼɚɹɧ-Ԧɥɝɢɣɧɯԧɧ ɨɥɨɧɯ ɛɨɥɠ ɯɚɫɚɚɞ ɛɚɣɝɚɚ ɸɦ ɭɭ? ɯɷɪɷɝɠԛԛɥɷɯ ɚɠɥɵɧ
ɠɚɝɫɚɚɥɬɚɧɞ ɦɚɧɚɣ ɚɣɦɚɝɬɚɣ ɯɚɦɚɚɪɚɥɬɚɣ ɡɚɚɫɚɧ ɡԛɣɥ ɛɚɝɚ ɛɚɣɧɚ. ɀɧɶ: ɍɫ ɫɭɞɥɚɥɵɧ
ɯɚɪɭɭɥɵɝ ɏɨɜɞ, Ԧɦɧԧɝɨɜɶ, Ȼԧɯɦԧɪԧɧ ɫɭɦɚɧɞ ɬɭɫ ɛԛɪɬ ɧɶ ɛɚɣɝɭɭɥɚɯ ɫɚɧɚɥɵɝ Ȼɚɹɧ-ԧɥɝɢɣɞ
ɛɨɥɫɨɧ ɯɷɥɷɥɰԛԛɥɷɝ ɞɷɷɪ ɍɐɍɈɒȺɥɛɚɧɵ ɞɚɪɝɚ ɇɚɦɫɪɚɣ ɛɢɟɱɥɷɧ ɨɪɨɥɰɨɠ ɬɚɜɶɫɚɧ ɝɷɬɷɥ
ɷɧɞ ɚɥɝɚ ɛɚɣɧɚ.
ɏɚ: ɍɜɫ ɚɣɦɝɢɣɧ ɋȽɁ-ɢɣɧ ɝɢɲԛԛɞ ɦɚɲ ɢɞɷɜɯɬɷɣ ɨɪɨɥɰɫɨɧ. Ԧɦɧԧɝɨɜɶ, ɏɨɜɞ, Ȼԧɯɦԧɪԧɧ
ɫɭɦɵɧ ɢɪɝɷɞ, Ɂɚɫɚɝ ɞɚɪɝɚ, ɚɣɦɝɢɣɧ ɂɌɏ, Ɂɚɫɚɝ ɞɚɪɝɚ, ɯɨɥɛɨɝɞɨɯ ɦɷɪɝɷɠɥɢɣɧ
ɛɚɣɝɭɭɥɥɚɝɭɭɞɚɚɫ ɫɚɧɚɥ ɚɜɱ ɯԛɪɝԛԛɥɫɷɧ. ɏɚɪɢɧ ɷɰɫɢɣɧ ɛɨɥɨɜɫɪɭɭɥɚɥɬ ɯɢɣɫɷɧ ɡԧɜɥԧɯ ɛɚɝ
ɞɷɷɪ ɯɚɫɚɝɞɫɚɧ ɡԛɣɥ ɛɚɣɝɚɚ ɛɚɣɯ.
Ⱦ.Ȼɚɬɫɚɣɯɚɧ: Ɉɸɭɧɛɚɬ ɞɚɪɝɚ ɧɷɦɷɥɬ ɬɚɣɥɛɚɪ ɯɢɣɯ ԛԛ? ɬԛԛɧɢɣɝ ɫɨɧɫɨɺ.
ɏɚ: ɍɜɫ ɚɣɦɝɢɣɧ ɧɭɬɚɝ ɞɷɜɫɝɷɪɢɣɧ 21% ɧɶ ɷɧɷ ɫɚɜɞ ɯɚɦɚɚɪɱ ɛɚɣɝɚɚ. Ȼɚɹɧ-ԧɥɝɢɣ ɛԛɯɷɥɞɷɷ,
ɏɨɜɞɵɧ ɢɯɷɧɯ ɧɶ ɯɚɦɚɚɪɞɚɝ. ɂɣɦɷɷɫ ɬɷɪ ɚɣɦɝɭɭɞɵɧ ɚɫɭɭɞɚɥ ɢɥԛԛ ɛɚɣɯ ɧɶ ɨɣɥɝɨɦɠɬɨɣ.
Ɇɚɧɚɣ Ȼԧɯɦԧɪԧɧ ɫɭɦ ɷɯɷɧɞɷɷ ɨɪɯɢɝɞɫɨɧ ɛɚɣɫɧɵɝ ɫɚɧɚɥ ɬɚɜɶɠ ɬɭɫɝɭɭɥɫɚɧ. ɋԛԛɥɱɢɣɧ
ɯɷɥɷɥɰԛԛɥɷɝɢɣɝ 2010 ɨɧɵ 5 ɞɭɝɚɚɪ ɫɚɪɵɧ 28-ɧɞ Ȼɚɹɧ-Ԧɥɝɢɣɞ ɛɨɥɨɯɨɞ ɚɣɦɝɢɣɧ ɂɌɏ-ɚɚɫ
ɞɷɷɪɯ 3 ɫɭɦɚɧɞ ɭɫ ɫɭɞɥɚɥɵɧ ɯɚɪɭɭɥ ɛɚɣɝɭɭɥɚɯ ɬɭɯɚɣ ɫɚɧɚɥɵɝ ɚɥɛɚɧ ɺɫɨɨɪ ɯԛɪɝԛԛɥɫɷɧ.
Ȼɭɫɚɞ ɫɭɦ, ɦɷɪɷɝɠɥɢɣɧ ɛɚɣɝɭɭɥɥɚɝɭɭɞɚɚɫ ɨɥɨɧ ɫɚɧɚɥ ɹɜɫɚɧ. Ɍɷɞ ɛԛɪɷɧ ɬɭɫɚɚɝԛɣ ɛɚɣɠ
ɛɨɥɧɨ. ɂɣɦɷɷɫ ɷɧɷɯԛԛ ɬԧɥԧɜɥԧɝԧԧɧɞ ɬɭɫɝɚɯ ɚɣɦɝɢɣɧ ɷɰɫɢɣɧ ɫɚɧɚɥɵɝ ɬɚ ɛԛɯɷɧ ɝɚɪɝɚɠ
ɬԛԛɧɢɣɝ ɬɷɦɞɷɝɥɷɥɷɷɪ ɯԛɪɝԛԛɥɠ ɛɨɥɨɯ ɛɚɣɧɚ.
Ⱦ.Ȼɚɬɫɚɣɯɚɧ: Ԧԧɪ ɚɫɭɭɥɬ ԛɝԛɣ ɛɨɥ ɫɚɧɚɥɚɚ ɝɚɪɝɚɹ. Ɍɷɪɝԛԛɥɷɝɱɞɢɣɧ ɫɚɧɚɥ ɛɨɥ ɚɣɦɝɢɣɧ ɷɪɯ
ɚɲɢɝɬɚɣ ɯɨɥɛɨɨɬɨɣ ɚɥɛɚɧ ɺɫɧɵ ɛɚɣɪ ɫɭɭɪɶ ɝɷɞɝɢɣɝ ɨɣɥɝɨɠ ɬɭɫɝɚɧɚ ɛɚɣɯ ɝɷɞɷɝɬ ɢɬɝɷɠ
ɛɚɣɧɚ. Ԛԛɧɢɣɝ ɋȽɁ-ɢɣɧ ɧɚɪɢɣɧ ɛɢɱɝɢɣɧ ɞɚɪɝɚ Ɇɚɝɫɚɪɠɚɜ ɚɧɯɚɚɪɚɥɞɚɚ ɚɜɱ Ƚɚɧɛɨɥɞ
ɞɚɪɝɚɞɚɚ ɬɚɧɢɥɰɭɭɥɠ ɫɚɣɞɵɧ ɡԧɜɥԧɥɞ ɨɪɭɭɥɚɯɞɚɚ ɚɥɛɚɧ ɺɫɨɨɪ ɬɚɧɢɥɰɭɭɥɠ ɬɭɫɝɭɭɥɚɯɵɝ
ɫɚɧɚɥ ɛɨɥɝɨɫɧɵɝ ɞɚɦɠɭɭɥɚɚɪɚɣ.
ɀ.ɋɨɪɨɝ: Ȼɚɪɭɭɧ ɛԛɫ ɧɭɬɚɝ ɹɥɚɧɝɭɹɚ ɏɹɪɝɚɫ-Ɂɚɜɯɚɧɵ ɫɚɜ ɝɚɡɪɵɧ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɢɣɝ ɝɚɦɲɝɢɣɧ
ɛɚɣɞɚɥɞ ɨɪɭɭɥɚɯɚɞ ɢɯ ɧԧɥԧԧ ԛɡԛԛɥɠ ɛɚɣɝɚɚ ԛɣɥɞɜɷɪɥɷɥ, ɷɞɢɣɧ ɡɚɫɝɢɣɧ ɯԧɝɠɢɥɞ ɚɱ
ɯɨɥɛɨɝɞɨɥ ɛɚɝɚɬɚɣ.ԧԧɪ ɚɪɝɚ ɡɚɦɚɚɪ ɲɢɣɞɷɠ ɛɨɥɨɯ, ɡԧɜɯԧɧ ɏɨɜɞ, Ƚɨɜɶ-Ⱥɥɬɚɣ ɚɣɦɝɢɣɧ
ɯɷɞɯɷɧ ɫɭɦɞɵɧ ɹɜɰɭɭ ɷɪɯ ɚɲɢɝɬ ԛɣɥɱɢɥɠ ɛɚɣɝɚɚ Ƚɨɜɶ-Ⱥɥɬɚɣɧ Ɍɚɣɲɢɪ, ɏɨɜɞɵɧ Ⱦԧɪɝԧɧɢɣ
ɍɐɋ-ɭɭɞɵɝ ɰɚɚɲɢɞ ɹɚɯ ɜɷ ? ɝɷɞɷɝ ɲɢɣɞɥɢɣɝ ɹɚɪɚɥɬɚɣ ɝɚɪɝɚɠ,ɯɷɪɷɝɠԛԛɥɷɯ ɬɭɯɚɣ ɫɚɧɚɥɵɝ ɷɧɷ
ɬԧɥԧɜɥԧɝԧԧɧɞ ɬɭɫɝɚɯ ɯɷɪɷɝɬɷɣ ɛɚɣɧɚ
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Ȼ.Ȼɚɬ-Ɉ
Ɉɱɢɪ: ɍɜɫ ɚɣɦɝɢɣɧ Ԧɦɧԧɝɨɜɶ
Ԧ
,ɏɨɜɞ, Ȼԧɯɯɦԧɪԧɧ ɫɭɭɦɚɧɞ ɭɫ ɫɫɭɞɥɚɥɵɧ 3 ɯɚɪɭɭɥ
ɛɚɣɝɭɭɥɚ
ɚɯ ɚɫɭɭɞɥɵ
ɵɝ ɷɧɷ ɬԧɥԧ
ԧɜɥԧɝԧԧɧɞ ɬɭɫɝɚɯ ɲɚɚ
ɚɪɞɥɚɝɚɬɚɣ
ɣ . ɗɞɝɷɷɪ ɫɚɧɚɥ ɛɨɥ
ɥ ɚɣɦɝɢɣɧ,
ɦɷɪɝɷɠɥ
ɥɢɣɧ ɛɚɣɝɭɭ
ɭɥɥɚɝɵɧ ɚɥ
ɥɛɚɧ ɺɫɧɵ ɫɚɧɚɥ ɝɷɞ
ɞɝɢɣɝ ɚɧɯɚɚ
ɚɪɚɥɞɚɚ ɚɜ
ɜɚɯ. Ԧԧɪ ɛɢɞ ɯԛɫɷɷɞ
ɛɚɣɝɚɚ ɨɥɨɧ
ɨ
ɸɦ ɚɥ
ɥɝɚ ɛɚɣɝɚɚ ɛɨɥɨɯɨɨɪ
ɛ
ɬɭ
ɭɫɝɚɯ ɛɚɣɯ ɝɷɠ ɧɚɣɞɚɠ
ɠ ɛɚɣɧɚ.
Ⱦ.Ȼɚɬɫɚ
ɚɣɯɚɧ: ɏɹɪ
ɪɝɚɫ -Ɂɚɜɯ
ɯɚɧɵ ɫɚɜ ɝɚɡɪɵɧ ɡɡԧɜɥԧɥɢɣɝ ɹɚɪɚɥɬɚɣ
ɣ ɛɚɣɝɭɭɥɠ
ɠ ɷɧɷɯԛԛ
ɬԧɥԧɜɥԧ
ԧɝԧԧɧɢɣ ɠɢ
ɢɲɝɷɷɪ ɦɟ
ɟɧɟɠɦɟɧɬɢɣ
ɣɧ ɬԧɥԧɜɥԧɝԧԧɝ ɛɨɥɨ
ɨɜɫɪɭɭɥɠ ɫɚɧɯԛԛɠɢɥ
ɥɬɢɣɝ ɨɥɠ
ɚɠɢɥɥɭɭ
ɭɥɚɯ ɹɜɞɚɥ ɛԛɫ ɧɭɬɝɢɣ
ɣɧ , ɦɚɧɚɣ ɚɣɦɚɝɬ ɬɭɥ
ɥɝɚɦɞɫɚɧ ɚ
ɚɫɭɭɞɚɥ ɛɨɥ
ɥɠ ɛɚɣɧɚ.ɗ
ɗɧɷ ɚɠɢɥɞ
ɦɚɚɧɶ ɏɨɜɞ
ɏ
ɝɨɥɵɧ ɫɚɜ ɝɚɡɪ
ɪɵɧ ɡԧɜɥԧɥ
ɥ ɱ ɨɪɨɥɰɨ
ɨɯ ɯɚɦɬɪɚɯɯ ɺɫɬɨɣ .ɍ
ɍɱɢɪ ɧɶ ɏɨ
ɨɜɞ ɝɨɥɵɧ
ɷɰɫɢɣɧ ɰɭɬɝɚɥ ɛɨɥ ɏɹɪɝɚɫ, Ⱥɣ
ɣɪɚɝ ɧɭɭɪ ɛɚɣɝɚɚ.
ɛ
ɍɜɫɫ ɧɭɭɪɵɧ ɫɚ
ɚɜ ɝɚɡɚɪ ɛɨ
ɨɥ Ɇɨɧɝɨɥɵ
ɵɧ ɛɚɪɭɭɧ
ɯɹɡɝɚɚɪɵ
ɵɧ ɭɭɪ ɚɦɶ
ɶɫɝɚɥ, ɷɤɨ ɫɢɫɬɟɦɞ
ɫ
ɛԛ
ԛɯɷɥɞ ɧɶ ɧԧ
ԧɥԧԧɥԧɯ ɚɱɱ ɯɨɥɛɨɝɞɨɥ
ɥɬɨɣ ɛԛɫ ɸ
ɸɦ. Ԛԛɧɢɣɝ
ɹɚɦ, ɍɏ
ɏɗȽɚɡɚɪ ɚɧ
ɧɯɚɚɪɱ ɦɷɞ
ɞɷɪɱ ɞɷɷɪ ɝɚɪɫɚɧ
ɝ
ɫɚɧɚ
ɚɥɭɭɞɵɝ ɞɷɷɦɠɢɠ ɬɭɫɝɚɧɚ ɝɷɞɷɝɬɬ ɢɬɝɷɥɬɷɣ
ɛɚɣɧɚ.
ȾȻɏɋȺɧɝɚɚ
Ⱦ
ɚɫ ɯԧɪԧɧɝԧ
ԧ ɡɚɪɠ ɚɱ
ɱ ɯɨɥɛɨɝɞɨ
ɨɥɬɨɣ ɦɚɬɬɟɪɢɚɥ ɛɢ
ɢɣ ɛɨɥɝɨɫɨ
ɨɧ. ɍɫɧɵ
ɬԧɥԧɜɥԧ
ԧɝԧԧ ɱ ɱɭɯɚ
ɚɥ ɚɱ ɯɨɥɛ
ɛɨɝɞɨɥɬɨɣ. Ԛԛɧɢɣɝ ɫɚ
ɚɣɲɚɚɠ ɬɚ
ɚɥɚɪɯɥɚɚ ɢ
ɢɥɷɪɯɢɣɥɶɟ
ɟ. əɚɦɚɚɪ
ɛɚɬɥɭɭɥ
ɥɚɯɞɚɚ ɚɧɯɚ
ɚɚɪɚɯ ɡԛɣɥ
ɥɷɷɪ ɫɚɧɚɥɚ
ɚɚ ԧɝɱ ɬɭɫɝɝɭɭɥɠ ɰɚɚɲ
ɲɢɞ ɯɚɦɬɚɪ
ɪɱ ɚɠɢɥɥɚɯɯɚɞ ɛɷɥɷɧ
ɛɚɣɝɚɚɝɚ
ɚɚ ɢɥɷɪɯɢɣɥ
ɥɶɟ.
ȼ.
ȼ ɒɢɣɞɜɷɪɥɷɫɷɧ ɧɶ: 1/ ɗɧ
ɧɷɯԛԛ ɬԧɫɥ
ɥɢɣɝ ɞɷɦɠ
ɠɢɯ ɬɭɯɚɣ ɬɨɝɬɨɨɥɵɧ
ɧ ɬԧɫɥɢɣɝ
Ɍɷɪɝԛԛɥɷɝɱɞɢɣɧ 100%-ɢɣɧ ɫɚɧ
ɧɚɥɚɚɪ ɛɚɬɬɥɚɜ.
2/
2 Ƚɚɪɫɚɧ ɫɚɧɚɥɭɭɞɵɝ
ɫ
ɝ ɬɷɦɞɷɝɥɷɥ
ɥɷɷɪ ɯԛɪɝԛԛԛɥɠ ɬԧɥԧɜɥ
ɥԧɝԧԧɧɞ ɬɭɫɫɝɭɭɥɚɯ ɚɪɝɚ ɯɷɦɠɷɷ
ɚɜɚɯɚɚɪ
ɪ ɬɨɝɬɨɜ.

....ɏɭɪɚɥɞ ɯɷ
ɷɥɷɥɰɷɯ ɚɫɭ
ɭɭɞɚɥ ɞɭɭɫɚ
ɚɧ ɬɭɥ ɦԧɧ ԧ
ԧɞɪɢɣɧ 17-0
00 ɰɚɝɬ ɯɭɪɥɵɝ ɯɚɚɜ... ɝɷɠɷɷ.

ɏɍɊȺɅ
Ʌ ȾȺɊȽȺɅɋ
ɋȺɇ:
ɏɍɊɅɕɇ ɌɗɆȾɗȽ
ȽɅɗɅ
ɏԦɌԦɅɋԦɇ:

Ⱦ.ȻȺ
ȺɌɋȺɃɏȺɇ
Ȼ.Ɉɘ
ɘɍɇȻȺɌ
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ХАВСРАЛТ В

Буянт голын усны нөөцийн нэгдсэн менежментэд тусгах асуудлыг
орон нутагт хэлэлцүүлсэн хэлэлцүүлгийн үр дүн
ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД
ТУСГАХ
АСУУДАЛ,
АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР ОРОН НУТАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГЭЭР УС ХЭРЭГЛЭГЧ, АШИГЛАГЧДЫН ӨГСӨН САНАЛ
1. Буянт голын сав газрын дагуух хэлэлцүүлгийн үр дүн
2. Ховд голын сав газрын дагуух хэлэлцүүлгийн үр дүн
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Орон
нутагт
зохион
байгуулсан
хэлэлцүүлэг
 Ховд аймгийн Буянт, Ховд сумын
тариаланчид (02 сарын 03-04-нд) 97
 Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сум (02
сарын 22) 48
 Ховд аймгийн Буянт, Мянгад сумын
малчид (03 сарын 04-05-нд) Багийн
хурлаар
 Ховд хотын иргэд, холбогдох салбарын
төрийн болон ТББ-уудын төлөөлөл (03
сарын 10) 62+27

6. Ус үнэгүй байгаа нь хэмнэх сэтгэлгээгүй
болгож байна
7. Гүний усны хэрэглээ их
8. Хөрсний элэгдэл эвдрэл

Сумуудад албан бичиг явуулсан
 Сав газрын 5 сумын Засаг дарга, засаг
даргын тамгын газарт санал авах тухай
албан бичиг явуулсан
 Мянгад сумаас бусад бүх сумдаас хариу
ирсэн

Мянгад сум
1. Хуурайшилтаас үүдэлтэй сөрөг үр
дагаврууд (Хорт ургамал, нуур цөрөм
ширгэх, бэлчээр хумигдах, хулс зэгс
багасах, зэрлэг амьтны амьдрах орчны
доройтол)
2. Зохисгүй хэрэглээ (хадлан, модлог
ургамал, загас агнуур)
3. Бэлчээрийн талхагдал, хомсдол
4. Ундны усны бохирдол

Үндсэн асуудлууд
Дэлүүн сум
1. Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой
цэвдэг, мөнх цас хайлах гэх мэт сөрөг
үр дагаврууд
2. Гол, булаг шанд ихээр ширгэж байна
3. Хадлангийн усалгааны зохисгүй хэрэглээ
4. Модлог ургамлын хэрэглээ их
5. Хүмүүсийн ойлголт муу
6. Бэлчээрийн даац хэтэрсэн
7. Чихэртэйн вольфромын орд
8. Орон нутгаас анхаардаггүй
Дуут сум
1. Мөнх цас, цэвдэг хайлж байна
2. Цутгал голуудын ус багасаж байна (булаг
шанд ширгэх гэх мэт)
3. Мод, бутлаг ургамлын ашиглалт их
4. Хадлангийн талбайн зохисгүй, үрэлгэн
усалгаа
5. Бэлчээрийн талхагдал
Жаргалант сум
1. Усны бодлого тодорхойгүй
2. Усны бохирдол (ахуйн болон цэвэрлэх
байгууламжийн үйл ажиллагаа)
3. Усыг хуваарьгүйгээр зохисгүй ашиглаж
байна
4. Хот доторх суваг шуудуу муу, зохион
байгуулалтгүй
5. Иргэдийн ойлголт муу

Буянт, Ховд сум
1. Усны хомсдол, зохисгүй хэрэглээ
2. Усны бохирдол (Цэвэрлэх байгууламж,
бордоо)
3. Иргэдийн ухамсар мэдлэг муу
4. Хөрсний элэгдэл, эвдрэл
5. Мод, бутлаг ургамлын хэрэглээ их

Тулгамдаж буй асуудлын орон зайн
ялгаа
Голын сав газрын хэмжээнд тулгамдаж буй
асуудлууд нь байгалийн нөхцөл нөөц,
иргэдийн эрхэлж буй аж ахуйн ялгаатай
байдал зэргээс шалтгаалан газар бүр
өөр байгаа бөгөөд дээрх хүчин зүйлсийг
харгалзан үзэж үр ашигтай менежментийг
зохион байгуулах үүднээс асуудлын ижил
төстэй байдлаар нь орон зайн хувьд дөрвөн
үндсэн хэсэгт хуваалаа.
Үүнд:
1. Буянт голын эх урсац бүрэлдэх хэсэг
буюу уулархаг бүсийн Дэлүүн, Дуут
сумын нутаг
2. Буянт голын дунд хэсэг буюу Ховд хот
орчим
3. Голын адаг хэсгийн газар тариалангийн
бүс буюу Ховд, Буянт сумын нутаг.
4. Голын цутгал хэсгийн бэлчээр хадлангийн
нөөц нутаг буюу Буянт, Мянгад сумын
нутаг
Сав газрын хэмжээнд тулгамдаж буй
нийтлэг асуудал
1. Байгалийн хүчин зүйл (уур амьсгалын
өөрчлөлт, хуурайшилт)
2. Хүний зохисгүй үйл ажиллагаа (ойлголт
ухамсар муу)
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3. Төр засгийн бодлого, зохион байгуулалт
муу
4. Гадаргын усны бохирдол (ахуйн)
5. Ус үнэгүйгээс хүмүүст усыг хэмнэх
гамтай ашиглах сэтгэлгээ, хэрэглээ
хэвшээгүй
6. Бэлчээрийн талхагдал, хөрсний элэгдэл,
эвдрэл
7. Бусад дам нөлөөллүүд (газар зохион
байгуулалт гэх мэт)
Сав газрын хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааны чиглэл
1. Хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах
(шаардлагатай дүрэм журам гаргах
дагаж мөрдөх)
2. Усны
үнэлэмжийг
нэмэгдүүлэх
арга хэмжээг шат дараатай зохион
байгуулах
3. Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг өргөн
цар хүрээтэй зохион байгуулах
4. Устай шууд холбоотой биш хэдий ч дам
байдлаар хүчтэй нөлөө үзүүлж буй зарим
хүчин зүйлийг шийдвэрлэх
5. Үер усны аюул, байгалийн гамшгаас
урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гаргаж
хэрэгжүүлэх
6. Бусад

Буянт голын эх урсац бүрэлдэх
хэсэг буюу уулархаг бүсийн Дэлүүн,
Дуут сумын нутаг
Тулгамдаж буй үндсэн асуудлууд
1. Хадлангийн талбайн зохисгүй усалгаа
(цутгал голуудыг салаалах)
2. Булаг, шандны эх ундарга ширгэх
(Бэлчээрийн даац хэтэрснээр малын
хөлд дарагдах, бохирдох)
3. Ойн зохисгүй хэрэглээ (гол мөрний
эх ундарга орчмын газрын доорх ус,
цэвдэгт сөргөөр нөлөөлж)
4. Усны нөөцийн эх үүсвэр багасаж байна
Шийдвэрлэх арга зам, үйл ажиллагааны
чиглэл
1. Хадлангийн талбайн усалгаанд хуваарь
хийх зохион байгуулалтанд оруулах
2. Булаг шандны эх ундаргыг сэргээх,
хашиж хамгаалах
3. Иргэдийн
оролцоотой
ойн
нөхөн
сэргээлт хийх
4. Бэлчээрийн нөөц сайтай газруудад

гүний худаг гаргах замаар ус тойрсон айл
малын төвлөрөл дарамтыг бууруулах
5. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх замаар
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, дасан зохицох
стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

Буянт голын дунд хэсэг буюу Ховд
хот орчим
Тулгамдаж буй үндсэн асуудлууд
1. Усны бохирдол (цэвэрлэх байгууламжийн
техник муудсан, хот орчмын ахуйн хог,
хаягдал ус)
2. Хотын ногоон байгууламжийн болон
хот орчмын ойжуулалт, тариалангийн
талбайн суваг шуудууны усны алдагдал
их, хуваарьгүй хэрэглээ
3. Хотын оршин суугчдын усны үрэлгэн
хэрэглээ
4. Хөрсний элэгдэл, эвдрэл
Шийдвэрлэх арга зам, үйл ажиллагааны
чиглэл
1. Цэвэрлэх
байгууламжийн
техник,
технологийг
шинэчлэх,
голын
хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс
тогтоох, дэглэм мөрдүүлэх
2. Хот доторх суваг шуудууг сэргээх
усны алдагдлыг багасгах, хуваарьтай
ашиглах
3. Ус хэрэглэгчдийг тоолууржуулах
4. Бусад

Голын
адаг
хэсгийн
газар
тариалангийн бүс буюу Ховд, Буянт
сумын нутаг
Тулгамдаж буй үндсэн асуудлууд
1. Усны
зохисгүй
хэрэглээ
(газар
тариалангийн усалгаа)
2. Байгалийн баялгийн ашиглалт (мод
бутлаг ургамал)
3. Усны бохирдол (цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал ус тариалангийн талбай
руу орох, хөрс бохирдуулах, химийн
бордоо)
4. Хөрсний элэгдэл, эвдрэл
Шийдвэрлэх арга зам, үйл ажиллагааны
чиглэл
1. Усыг хуваарьтай ашиглах, услалтын
систем барих
2. Ойжуулах, элсний хамгаалалтын ойн
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зурвас байгуулах
3. Байгальд хор нөлөөгүй биологийн
бордоог хэрэглэх эх үүсвэрээр хангах
4. Бусад
Голын
цутгал
хэсгийн
бэлчээр
хадлангийн нөөц нутаг буюу Буянт,
Мянгад сумын нутаг
Дээрх 3 бүс нутагт ихэвчлэн усны нөөцийн
зохисгүй хэрэглээтэй холбоотой асуудлууд
байсан бол голын цутгал хэсэгт Буянт гол
очихоо больсон тул энэ хэсэгт ихэвчлэн
усны хомсдолтой холбоотой асуудлууд үүсч
байна
Тулгамдаж буй үндсэн асуудлууд
1. Усны нөөцийн хомсдолоос үүдэлтэй
сөрөг
үр
дагаврууд
(бэлчээрийн
хомсдол, байгалийн доройтол, ундны
усны хомсдол гэх мэт)
2. Байгалийн баялгийн ашиглалт (модлог,
бутлаг ургамлыг түлшинд хэрэглэх,
хадлан, хулс зэгс хадах)
3. Бэлчээрийн талхагдал
Шийдвэрлэх арга зам, үйл ажиллагааны
чиглэл
1. Газар тариалангийн усалгааг хуваарьтай
болгож тодорхой хугацаанд Буянт
голыг 1-2 газраар байгалийн урсацаар
нь чөлөөлж хуучин голын гольдролыг
сэргээх
2. Хадлангийн талбайг тодорхой болгож
зохион багуулалтанд оруулах
3. Бусад
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-

Ховд голын сав газрын зөвлөл
Ховд голын сав газар дагуу
 Мянгад
 Өмнөговь
 Ховд
 Баяннуур
 Өлгий сум
 Цэнгэл сумын иргэдийн төлөөлөлтэй
уулзан хэлэлцүүлэг хийсэн бөгөөд голын
сав дагуух сумдын засаг нарт албан
бичиг илгээн тэдний үйл ажиллагааны
мөрийн хөтөлбөрт орсон, усны нөөцийн
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөнд
тусгаж болох ажлын саналыг авсан.

Ховд голын сав газарт тулгамдаж
буй асуудал
Голын сав дагуу:
Тулгамдаж буй асуудал:
- Усны үрэлгэн хэрэглээ их
- төр захиргааны зүгээс усны нэгдсэн
бодлого байхгүй, хуулийн хэрэгжилт
дутмаг
- нийт иргэдийн байгальд хандах хандлага
сул, экологи, эдийн засгийн мэдлэг муу
- Гадаргын усны хомсдол, бохирдолт
- Бэлчээрийн
даац
хэтэрсэн,
талхагдалттай
- Усны бохирдол (Эрүүл ахуй, хамгаалалтын бүс тогтоогоогүй, мал ихтэй, даац
хэтэрсэн)
- Ой мод ихээр сүйдсэн
Шийдвэрлэх арга зам:
- Усны үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх арга
хэмжээг шат дараатай зохион байгуулах
- Хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах
(шаардлагатай дүрэм журам гаргах
дагаж мөрдөх)
- Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг өргөн
цар хүрээ, шат дараалалтайгаар хийх
- Усны нөөц болон чанарт нөлөө үзүүлж
буй зарим хүчин зүйлийг шийдвэрлэх
(ой, хэт хэрэглээ, малын тоо толгой,
хуулийн хэрэгжилт гэх мэт)
- Ой нөхөн сэргээх, зохистой хэрэглээний
менежмент бий болгох

Голын эхэн хэсэгт:
Тулгамдаж буй асуудал:

-

-

Цутгал гол болон Ховд голын усыг
хадлангийн
талбайн
усалгааны
зориулалтаар
зохисгүй
үрэлгэн
хэрэглэдэг (Харганат, Цагаан, Сагсай,
Түргэн, Согоогийн гол)
Хотон, Хурган нуур орчмын шинэсэн ой
болон голын сав дагуу ой мод ихээр
сүйдсэн нь усны түвшин багасах,цэвдэг
хайлалтанд нөлөөлж байгаа
Усны эх, ундарга, булаг шанд ширгэж
байна

Шийдвэрлэх арга хэмжээ:
- Ус төлбөртэй болгох, экологи-эдийн
засгийн үнэлгээ тогтоох
- Хадлангийн талбайн усалгааг цаг
хугацаа, усалгааны хувиартай болгож,
үр ашигтай, хэмнэлттэй усалгааны
технологи нэвтрүүлэх
- Ойжуулах, ой нөхөн сэргээх ажлыг
нутгийн иргэдийн оролцоотой хийх
- Усны эх, ундарга, булгийн эхийг
хамгаалах, сэргээх

Ховд голын дунд хэсэг
Тулгамдаж буй үндсэн асуудлууд:
- Усны бохирдол (Өлгий хот орчмын ахуйн
болон цэвэрлэх байгууламжийн дам
нөлөөлөл)
- Баяннуур сумын газар тариалангийн
талбайн суваг шуудууны усны алдагдал,
үрэлгэн замбараагүй хэрэглээ
- Хотын оршин суугчдын усны үрэлгэн
хэрэглээ
- Зэрлэг чацаргана устах байдалд хүрч
байгаа
- Бургасан ой, харгана ихээр сүйдэж
байна
Шийдвэрлэх арга зам:
- Цэвэрлэх
байгууламжийн
техник,
технологийг шинэчлэх, голын хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс тогтоох,
дэглэм мөрдүүлэх
- Газар
тариалангийн
усжуулалтын
суваг шуудууг сэргээх, усны алдагдлыг
багасгах, хуваарьтай ашиглах, хэмнэлтэт
технологи нэвтрүүлэх
- Ус хэрэглэгчдийг тоолууржуулах
- Иргэдийн оролцоотой ой нөхөн сэргээх
- Дэвэлийн арлын байгалийн нөөц газраас
иргэдийг гаргах бодлого баримтлах
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Голын адаг хэсгийн Эрдэнэбүрэн,
Мянгад, Ховд, Буянт сумын нутаг
Тулгамдаж буй үндсэн асуудлууд:
- Буянт голын ус Ховд голд цутгахаа
больсон
- Усны нөөцийн хомсдолоос үүдэлтэй
сөрөг
үр
дагаврууд
(бэлчээрийн
хомсдол, байгалийн доройтол, ундны
усны хомсдол гэх мэт)
- Байгалийн баялгийн ашиглалт (бургас,
харгана түлшинд хэрэглэх, хадлан,
байгалийн чацаргана хулс зэгс хадах)
- Дөргөний УЦС-н нөлөөллөөр нууруудын
экосистем алдагдаж байна
- Загасны үржлийн үед хууль бус агнуур
их явагддаг
Шийдвэрлэх арга зам:
- Буянт голын сав газрын усны нөөцийн
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх
- Нарийн гол, Шаргуу, Цагаанбулангийн
хадланчдыг зохион байгуулалтад оруулж,
усалгааг хуваарьтай болгох
- Голын гольдролыг хууль бусаар өөрчилж
байгаа иргэдтэй хариуцлага тооцох
- Дөргөний
УЦС-н
байгаль
орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тодотгол
хийлгэн, шаардлагатай арга хэмжээг
авах
- Загас өнгөрүүлэх сувгийг өөрчлөн загас
өнгөрүүлэх боломжтой болгох
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ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛСАН БАГ

ХАВСРАЛТ Г

Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл нь энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг Дэлхийн
байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Швейцарын
Хөгжлийн Агентлагийн Цөлжилтийг сааруулах төсөл, Нидерландын DHV компани,
зөвлөх багийн гишүүн А.Бакей, Г.Даваа, Д.Доржсүрэн нар болон тэдний удирдсан суурь
судалгааны багуудын мэргэжлийн болон техникийн дэмжлэг, орон нутгийн удирдлага, ус
хэрэглэгч, ашиглагч байгууллага, иргэдийн оролцоотой боловсруулсан болно.
Менежментийн төлөвлөгөөний суурь судалгааны багийн бүрэлдэхүүн:

1. Нийгэм эдийн засгийн судалгааны
баг:
А.Бакей (багийн ахлагч)
Л.Нямбат
Б.Пүрэв
Д.Чандмань
Е.Меруерт
Б.Эрдэнэболор
2. Ус, экологийн судалгааны баг:
Г.Даваа (багийн ахлагч)
Г.Амгалан
Д.Баасандорж
Д.Батхүү
З.Бахатбол
Э.Буманцэцэг
З.Бурмаа
Ч.Болормаа
Б.Уянга
Ц.Бөхчулуун
П.Гомболүүдэв
Б.Дагвадорж
Н.Жадамбаа
С.Жавзанпагма
Э.Золжаргал
Д.Нарантуяа
Д.Оюунбаатар
Ш.Өсөхбаяр
Ж.Сонинбаяр
Н.Сонинхишиг
Р.Цагаанмаамаа
Г.Эрдэнэчимэг
Я.Эрдэнэбаяр

3. Хууль эрхзүй, бүтэц, зохион
байгуулалтын судалгааны баг:
Д.Доржсүрэн (багийн ахлагч)
Г.Батсайхан
С.Банди
Ч.Цэдэндорж
4. Газарзүйн мэдээллийн системийн
баг:
М.Нямхүү
Д.Санжмятав
5. Орон нутагт хэлэлцүүлэг зохион
байгуулж, тулгамдсан асуудал, арга
хэмжээг тодорхойлсон:
Д.Ганболд
З.Долгорсүрэн
П.Магсаржав
6. Зохицуулж эмхтгэсэн:
Б.Оюунмөнх
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WWF International,
Gland (CH)
Av. du Mont-Blanc 1196
Gland Switzerland
T: +41 22 364 91 11
F: +41 22 364 88 36
Äýëõèéí áàéãàëü õàìãààëàõ ñàí
(WWF)-ãèéí Ìîíãîë äàõü
Õºòºëáºðèéí ãàçàð
Àìàðûí ãóäàìæ-4
8-ð õîðîî, Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã,
Óëààíáààòàð õîò, Ìîíãîë óëñ
Óòàñ: +976 11 311 659
+967 11 310 237
È-ìýéë: info@wwf.mn
Äýëõèéí áàéãàëü õàìãààëàõ ñàí
(WWF)-ãèéí Õîâä äàõü Àëòàé Ñî¸íû
á¿ñèéí ñàëáàð
Óòàñ: 01432-24100
Ôàêñ: 01432-23849
Âåá õóóäàñ:
http://www.mongolia.panda.org
http://www.panda.org

Бидний эрхэм зорилго
Монгол орон зэрлэг ан амьтан, ургамлын өлгий нутаг
байж, хүн ард нь байгальтайгаа шүтэлцэн үеийн
үед сэтгэл хангалуун амьдрах ирээдүйг бүтээхэд
оршино.
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