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Сэргээн босголт, хөгжлийн олон улсын банк/ ДЭЛХИЙН БАНК 
1818 H Street, NW 
Washington, DC 20433 
 
Дэлхийн банкны Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 
Улаанбаатар, 11А, Энх тайвны гудамж 
Улаанбаатар 210648, Монгол Улс 
 
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан 
Анхны хэвлэл 2003 оны 6 дугаар сар 
Энэхүү баримт бичгийг Анна Корси (ESDVP), Жиованна Доре (Багийн 
удирдагч), Танви Нагпал ба Тони Виттен (EASES), Робин Мээрнз (EASDR), 
Ярисса Ричмонд Лингдо (EASUR), Х. Ыханбай (Монгол Улсын Байгаль 
орчны яам) нараас бүрдсэн Дэлхийн банкны баг боловсруулсан болно. 
Жефрей Лексел газрын зургийн дизайныг хариуцан ажиллав. Гэрэл зургийг 
Жиованна Доре, Тони Виттен нар авсан бөгөөд нүүр хуудас, баримт бичгийн 
эх бэлтгэх ажлыг Жим Кантрелл хариуцаж гүйцэтгэсэн болно. 
Жон Брюс (LEGEN), Иохэн Бэкэр, Герхард Рурманн (Rheinbraun Engineering 
und Wasser - GmbH), Николас Крисп, Жон Дик, Майкл Муллен (Хүнс, хөдөө 
аж ахуйн байгууллага), Клайд Гоулдэн (Филадельфийн Байгалийн шинжлэх 
ухааны академи), Ханс Хофманн (GTZ), Гленн Морган, Сулиосвати 
Найнголан (EASES), Вэра Сонгвэ (EASPR) нар хувь нэмрээ оруулж, саналаа 
өгсөнд талархлаа илэрхийлье. 
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“Байгаль орчны хяналт” баримт бичигт илэрхийлсэн үзэл бодол нь зөвхөн 
зохиогчдын үзэл бодол бөгөөд урьдчилж зөвшөөрөл авалгүйгээр иш татаж 
үл болно. Энэхүү баримт бичиг Дэлхийн банк, түүний Гүйцэтгэх захирлууд 
болон тэдний төлөөлж буй улс орнуудын үзэл бодлыг илэрхийлэхгүй. Мөн 
энэхүү баримтад агуулагдсан материалыг найдвартай гэгдэх эх сурвалжаас 
авсан боловч бүрэн бус байж болох бөгөөд үүнийг баталгаажуулахгүй. 
 
УДИРТГАЛ 
 
Монгол Улсын газрын нөөц дэлхий нийтийн хувьд ач холбогдолтойн 
зэрэгцээ тус улсын хүн амын сайн сайхан аж амьдрал, эдийн засгийн 
хөгжлийн гол түлхүүр билээ. Гэтэл энэхүү нөөц баялагт учрах аюул улам 
бүр нэмэгдсээр байна.  
 
Нутаг дэвсгэрийн эзлэх хэмжээ 156.4 сая га, харин  оршин суух хүн амын 
тоо дөнгөж 2.4 сая байгаатай уялдан Монгол Улс нэг хүнд ноогдох талбайн 
хэмжээгээрээ (2001 оны байдлаар, нэг хүнд ноогдох талбай 0.6 км2 байв) 
дэлхийд нэгдүгээрт ордог. Тус улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 82 орчим хувийг 
тал хээр нутаг эзлэх бөгөөд энэ нь цөлөрхөг хээр, уулын ойт хээр зэрэг 
өргөн уудам экосистем бүхий дэлхийд хамгийн том үргэлжээр үлдсэн 
бэлчээрийн газарт тооцогдоно. 
 
Өнгөрсөн хорин жилд хүний үйл ажиллагаа болон байгалийн нөлөөллийн 
хам хүчин зүйлийн улмаас газрын чанар доройтох болжээ. Хүний үйл 
ажиллагааны нөлөөнд, уламжлалт мал аж ахуй эрхлэх явцад гарч буй зарим 
өөрчлөлт, бэлчээрийн даац хэтрэх, газрыг уламжлалт хэрэглээнд 
эрчимтэйгээр ашиглах үед авах хамгаалалтын арга хэмжээ сул байгаа зэрэг 
хүчин зүйлс багтаж байна. Байгалийн нөлөөнд, эрс тэс хуурай уур амьсгал, 
ургамал ургах үеийн хугацаа богино, хөрсний үржил шимт өнгөн үе хэт 
нимгэн зэрэг хүчин зүйлс багтана. Эдгээр өөрчлөлтийн улмаас газартай нягт 
уялдаа холбоо бүхий иргэдийн амьжиргааны арга хэлбэрт сөрөг нөлөө 
учирч байна.  Хамгийн гол нь хатуу хахир өвөл, зах зээлийн тогтворгүй 
байдал зэрэг нь цөөн малтай ядуу малчдад илүүтэй нөлөөлж, тэдний 
өрхийн орлогыг урьд өмнө хэзээ ч тохиолдож байгаагүй ихээр бууруулах 
хандлагатай боллоо.  
 
Монгол Улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засагт 
шилжих шилжилтийн үеэ дуусгаж буй энэ цаг үед, Засгийн газрын зүгээс 
газрын тогтвортой, алсын хараатай менежментийн ач холбогдлыг олон 
нийтэд илүүтэй ойлгуулах чиглэлээр ажиллах нь туйлын ач холбогдолтой. 
Энэ зорилгоор газрыг өмчлөх, ашиглах асуудлыг зохицуулж буй хууль 
тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаас гадна Газар өмчлүүлэх тухай 
хуулийг саяхан УИХ-аас батлан гаргажээ. Байгаль орчны яам 2002 оныг 
Монгол Улсын Газрын жил болгон зарласан бөгөөд Засгийн газрын зүгээс 
газрын доройтлын шалтгааны талаарх олон нийтийн мэдээлэл, мэдлэгийг 
дээшлүүлэх; газрын менежментийг сайжруулахад чиглэсэн бодлого, бодит 
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үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх чиглэлээр олон 
улсын болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Гэвч 
эдгээр санал санаачилгыг илүү үр дүнтэй ажил хэрэг болгохын тулд үндсэн 
үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлт, цаашдын хандлагад дүн шинжилгээ хийх, хяналт 
тавих; газрын чанарыг доройтуулах байгалийн ба зохиомол нөлөөллийн 
хоорондын нарийн уялдаа холбооны талаар илүү гүн гүнзгий ойлголттой 
болох шаардлагатай юм.   
 
“Монгол Улсын Байгаль орчны хяналт - 2003” хэмээх энэхүү баримт бичиг 
дөрвөн бүлгээс бүрдэнэ. Нэгдүгээр бүлэгт газрын нөөцийн төлөв байдал, 
түүнд тулгарч буй бэрхшээл, хүндрэлтэй асуудлын тухай ерөнхий 
мэдээллийг танилцуулав. Хоёрдугаар бүлэгт газар, ядуурал, иргэдийн  
амьжиргааны арга хэлбэр хоорондын харилцан уялдаа холбоог тусгаж, 
харин гуравдугаар бүлэгт Монгол Улсын газрын менежменттэй холбоотой 
гол гол  хууль тогтоомж, байгууллагын тухай танилцуулав. Төгсгөлийн 
бүлэгт газрын менежменттэй холбоотой тулгарч буй шийдвэрлэвэл зохих 
асуудлыг тодорхойлов. 
 
Энэхүү тайланд ашигласан мэдээллийг олон эх сурвалжаас авсан болно. 
Үүнд, засгийн газрын байгууллага, их дээд сургууль, ТББ, Дэлхийн банк, 
хоёр талын хэлэлцээрийн дагуу ажиллаж байгаа гадаадын хандивлагч 
байгууллагаас боловсруулсан тайлан болон судалгаа, шинжилгээний   
бусад хэвлэгдээгүй  материал зэргийг ашиглав.      
 
Энэ удаагийн “Байгаль орчны хяналт” баримт бичгийг Дэлхийн банкны Зүүн 
Ази, Номхон далайн бүсийн байгаль орчин, нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс 
Зүүн Ази ба Номхон далайн бүсийн орон нутгийн хөгжил, байгалийн нөөц, 
хотын хөгжлийн хэлтэс болон Монгол Улсын Байгаль орчны яамтай хамтран 
бэлтгэв.  
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ТОВЧИЛСОН ҮГС 
 
АХБ      Азийн хөгжлийн банк 
ДНБ   Дотоодын нийт бүтээгдхүүн 
МУЗГ   Монгол Улсын Засгийн Газар 
га   гектар 
ОУХААХС  Олон улсын хөдөө аж ахуйн хөгжлийн сан 
км   километр 
км2   хав. дөр. километр 
м3   метр куб 
MAP-21 Монгол Улсын Тогтвортой Хөгжил 21 дүгээр зуунд 

хөтөлбөр 
ХХАЯ   Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам 
ДБЯ    Дэд бүтцийн яам      
ҮХЯ   Үйлдвэр, худалдааны яам 
БОЯ   Байгаль орчны яам      
БОҮХ   Байгаль орчны үндэсний хөтөлбөр 
ТББ   Төрийн бус байгууллага 
ЦТҮХ   Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 
БШМТТ  Бодод шилжүүлсэн малын тоо толгой 
НҮБ   Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 
НҮБ-ын ЦТК  НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенц 
НҮБХХ  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр  
НҮББОХ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Байгаль орчны 

Хөтөлбөр 
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ГАЗРЫН ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАР 
 
Монгол Улс ойролцоогоор 1.56 сая хавтгай дөрвөлжин километр газар 
нутагтай. Тус улс дэлхийн хамгийн сийрэг суурьшилтай хүн ам бүхий улсын 
нэгд тооцогдож болох хэдий ч, хүн амын өсөлт хурдацтай явагдсаны улмаас 
нэг хүнд ногдох газар нутгийн хэмжээ 1919 онд дунджаар 2.4 км2 байснаа  
2001 онд 0.6 км2 хүрч дөрөв дахин буурсан байна. 
 
Тал хээр, хуурай хээрийн бэлчээр нутаг тус улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 
ойролцоогоор 80 хувийг бүрдүүлдэг бөгөөд эдгээр нь өндөр уул, уулын 
тайга, уулын хээр, хуурай хээр, цөлийн хээр болон цөл зэрэг биогазарзүйн 
олон бүсэд тархжээ. Монгол орны нийт газар нутгийн 11 хувийг ой мод 
эзэлдэг ба намаг зэрэг ус, чийг намгархаг газар нутаг 15,000 км2 газрыг 
хамарна.  
 
Газар тариалангийн эдэлбэр газар 1990-ээд оны эхээр 10,000 км2 орчим 
талбайг эзэлж байсан бол (тэр үед механикжсан сангийн аж ахуй ихээр 
ажиллаж байв), 2001 онд дөнгөж 7,000 гаруй км2 нутгийг хамран багасч, 
Монгол орны газар нутгийн нэг хүрэхгүй хувийг эзлэх болжээ. Энэ үед буюу 
2001 онд тариалангийн талбайн гуравны нэгд хүрэхгүй хувьд нь тариалалт 
хийсэн байна. Үүний нэг шалтгаан нь газрыг зурваслан өнжөөж сэлгэн 
тариалах Монголын уламжлалт аргатай зарим талаар холбоотой боловч 
үүний зэрэгцээ ХАА-н салбарт төрөөс өгөх татаас буурснаас усжуулалт 
болон бусад үйл ажиллагаа багассантай холбоотой.  
 
Хээр тал ба цөл 
 
Монголын хээрийн ургамал ургах хугацаа нь хүйтэн цаг агаар, хэмжээний 
хувьд бага бөгөөд хэлбэлзэл ихтэй хур тунадас зэргээр хязгаарлагддаг тул 
маш богино байдаг. Бэлчээрийн ургамал ургах хугацаа 5 дугаар сарын дунд 
үеэс эхлэж 8 дугаар сарын дунд үеэс хойхно дуусдаг. Хяруу унах үе бүр 8 
дугаар сарын эцсээр эхэлж, 6 дугаар сард дуусах нь ч бий. Уулархаг газраар 
ургамлын ургах дулааны үе нь богино, харин говьд хэдийгээр ордог хур 
тунадасны хэмжээ маш бага боловч ургамал ургах хугацаа илүү удаан 
үргэлжилнэ. Нийт нутаг дэвсгэрийн ойролцоогоор 80 хувийг эзлэх хээр,    
хуурай хээрийн бэлчээр нутгийн 27 орчим хувийг ойт/ уулын хээр, 30 хувийг 
хуурай хээр, үлдсэн 43 хувийг говийн цөлөрхөг хээр болон цөл гэж ангилж 
болох юм.  
 
Газрын төлөв байдлын доройтлын учир шалтгаан нь мал сүрэг болон 
малчдын бэлчээр ашиглалттай холбоотой байж болзошгүй тул бэлчээрт 
учирч байгаа ачаалал  харилцан адилгүй экосистемд хэрхэн нөлөөлж 
байгааг ойлгох нь нэн чухал. Дэлхийн хуурай газрын бэлчээр бүхий дийлэнх 
экосистемд  бэлчээрийн ачаалал нь тухайн газрын ургамалжилтын төлөв 
байдлыг өөрчлөгдөхөд хүргэж буй олон хүчин зүйлсийн зөвхөн нэг нь 
байдаг. Хуурай газар нутгийн дийлэнх хэсэгт бэлчээрийн ачаалал бус, харин 
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хур тунадасны өөрчлөлт нь ургамалжилтын төлөв байдлыг тодорхойлогч 
болж байдаг  юм. 
 
Монгол орны өргөн уудам бэлчээр нутаг ерөнхийдөө хуурай ба хуурайвтар 
нутагт хамаарах бөгөөд иймэрхүү газар нутагт хур тунадасны олон жилийн 
өөрчлөлтийн коэффициент нь уулын хээр орчмоор 28 орчим хувь байдаг 
бол цөлийн хээрт 50 буюу түүнээс дээш хувьтай байдагi. Хур тунадасны 
олон жилийн өөрчлөлтийн коэффициент 33 хувиас илүү өндөр байдаг 
газруудад бэлчээрийн ачааллаас илүү хур тунадасны хэмжээ нь 
ургамалжилтад нөлөөлдөг гэж тооцоолсон байнаii. Өөрөөр хэлбэл Монгол 
орны  газар нутаг нь шинжээрээ  “тэнцвэргүй” хэмээх бэлчээрийн системтэй 
дүйцнэ гэсэн үг.  
 
Монгол оронд хийгдсэн бэлчээрийн ургамалжилтын динамик байдлыг 
судалсан дэлгэрэнгүй судалгаанаас цөөн тоотой нь л газар дээр явуулсан 
ажиглалт дээр үндэслэгдсэн байдаг. Ийм судалгаануудаас үзэхэд, мал 
сүргийн бэлчээрт учруулж буй ачааллын түвшин болон хур тунадасны олон 
жилийн дундаж өөрчлөлтийн аль аль нь ургамлын бүрхэвчинд нөлөөлдөг 
гэдгийг тогтоожээ. 1990-ээд оны дундуур цөлөрхөг хээр нутгуудын ургамлын 
бүрхэвчинд (биомасс, ургамлын бүрхэвч болон бүтэц, төрөл зүйлүүдийн 
баялаг байдал болон төрөл зүйл зэргээр авч үзэхэд) бэлчээрийн ачааллын 
өөрчлөлт бус, харин олон жилийн дундаж хур тунадасны өөрчлөлт нэлээд 
нөлөөлдөг гэдгийг тогтоожээ. Уулын хээр болон тал хээрийн бэлчээрийн 
даац нэмэгдсээр байгаагаас өвс ургамлын бүрхэвч алдагдахад хүргэсэн 
бол, эмийн ургамал болон зэрлэг нэг наст ургамлууд  ургах нь олширчээ. 
Эдгээр нутгуудад ч хур тунадасны олон жилийн дундаж өөрчлөлт нь мөн 
нийт ургамлын нөмрөг, төрөл зүйлүүдийн баялаг байдал болон төрөл зүйлд 
нөлөөлсөн байнаiii.  
 
Үүнээс үзэхэд Монгол орны бэлчээрийн ургамалжилтын динамикт үзүүлэх 
бэлчээрийн ачаалал болон хур тунадасны өөрчлөлтийн нөлөөлөл нь нарийн 
бөгөөд харилцан шүтэлцээтэй гэдэг нь харагдаж байна. Тиймээс мал 
сүргийн нягтрал илүү байдаг хур тунадас ихтэй тал хээр болон уулын хээр 
нутгийн бэлчээрийн ачаалал нэмэгдэж байгаа асуудалд санаа тавих 
шаардлагатай нь харагдаж байна. Гэсэн хэдий ч нотолгоо баримтуудаас 
үзэхэд олны дунд түгээмэл тархсан хоёр ойлголтын үнэн зөв эсэхэд 
эргэлзээ төрөхөөр байна. Энэ нь нэгд, мал сүргийн тоо толгой өсөх буюу 
бэлчээрийн даацын төвлөрөл нэмэгдэж байгаа нь Монгол орны бэлчээрийн 
нутаг талхлагдахад зайлшгүй хүргэж байна гэсэн ойлголт. Хоёрт, 
бэлчээрийн ачаалал нэмэгдсэнээр ургамлын нөмрөг багасах нь бэлчээрийн 
газрыг эргэж буцалтгүй өөрчилж байна гэсэн ойлголт юм.  
 
Эдийн засгийн шилжилт эхэлснээс хойшхи 1990-д оны эхээс мал сүргийн 
тоо толгойн өсөлтийн талаар ихээр яригдсан. Гэтэл үнэн хэрэгтээ, малын 
тоог стандарт нэгжээр илэрхийлбэл, Монгол Улсын мал сүргийн тоо 1950 
онд байснаасаа одоо цөөн байгаа юм iv. Гэсэн хэдий ч, энэ нь бэлчээрийн 
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ачааллаас үүдэлтэй газрын доройтол хүндрэлтэй асуудал болоогүй гэсэн үг 
биш. Харин ч эдийн засгийн шилжилтийн энэ үед Монгол орны бэлчээрийн 
талхлалт гарч эхэлж байгаа нь илүү нарийн зохиомол учир шалтгаантай 
гэдгийг эдгээр тоо баримт харуулж байна.  
 
 

Мал сүргийн тоо толгойн өөрчлөлт 
(Малын тоон нэгжээр илэрхийлэв) 

 
Жил  Нийт бод* /’000/ 
1918 3535.2 
1924 4741.2 
1930 6820.8 
1950 8933.4 
1961 7865.3 
1970 7096.4 
1980 7698.0 
1985 7540.2 
1992 8317.1 
1996 9134.4 
1999 10916.2 
2001 7482.6 

 
Тэмдэглэл: Малын нэгж нь Монгол орны тухайд бод мал (үхэр, адуу)-тай 
тэнцэнэ.  
 
Бэлчээрийн экосистем дахь тэнцвэртэй болон тэнцвэргүй харилцан 
шүтэлцээ 
 
Бэлчээрийн экологийн талаарх “шинэ” үзэл санаа тэнцвэртэй болон 
тэнцвэргүй экологийн системийн хоорондын ялгааг онцлон авч үздэг. Гэхдээ 
энэ ялгаа нь эрс тэс ялгаа бүхий шинж чанартай экосистемүүд биш, харин 
тэнцвэртэйгээс тэнцвэргүй хүртэлх олон янзын экосистемийн цуваа юм. 
Энэхүү цувааны нэг туйл болох харьцангуй тэнцвэртэй систем нь хоёр хэв 
шинжтэй байдаг: үүнд, цаг хугацааны явц дахь ургамалжилтын динамик 
өөрчлөлтөд  бэлчээрийн мал сүргийн нягтшил нэлээд нөлөөлдөг бөгөөд мал 
сүргийн тоог зохистой хэмжээнд хадгалах зэрэг газрын менежментийн 
уламжлалт арга ажиллагаа нь бэлчээрийн тогтвортой менежментэд хамгийн 
тохиромжтой. Нөгөө туйл нь болох харьцангуй тэнцвэргүй систем нь мал 
сүргийн тоо толгой, ургамалжилтын динамик  өөрчлөлтийн тухайд тун бага 
уялдаа холбоотой. Энэ тохиолдолд хур тунадас зэрэг малын нягтшилаас үл 
хамаарах хүчин зүйлс нь ургамалжилтын динамик өөрчлөлтөд ихээхэн 
нөлөөлдөг байна.      
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Орон зай, цаг хугацааны  иймэрхүү өөрчлөлтөд дасан зохицох бэлчээрийн 
менежментийн арга зам бол мал сүрэг нэг нутгаас нөгөө рүү ихэвчлэн 
нүүдэллэх маягаар байгалийн бэлчээрээс боломжтой тэжээлийг “хайн олж 
авах” арга юм. Илүү хуурай газар нутагт хур тунадасны олон жилийн дундаж 
өөрчлөлт их байдаг тул ийм төрлийн системийг илэрхийлэхдээ жилийн хур 
тунадасны нийт хэмжээ болон жилийн хур тунадасны өөрчлөлтийн 
коэффицентээр хэмжин илэрхийлдэг байна.  
 
Дээрх дүгнэлтийг Африкийн саванны экосистемүүдэд хийсэн ажиглалт, 
туршилтад тулгуурласан судалгаанд үндэслэн гаргасан хэдий ч судалгаа, 
шинжилгээний ажил илүү эрчимтэй хийгдэхийн хэрээр дээрх дүгнэлтийн мөн 
чанар Монгол зэрэг бусад улс орны бэлчээрийн системд мөн адил хамаарах 
нь харагдаж байна. Энэхүү судалгааны ажлаас үзэхэд, нэг талаас мал 
сүргийн нягтшилаас хамааралтай бэлчээрийн даацын асуудлыг 
орхигдуулахгүйгээр, нөгөө талаас бэлчээрийн нутгийн эдэлгээний хугацаа 
болон бэлчээрийн нөөц ашиглалтад уян хатан, хөдөлгөөнтэй хандахыг 
чухалчилсан илүү нарийн дүгнэлтийг хийх боломжтой болж байгаа юм.     
 
Эх сурвалж: Брюс Жон ба Робин Меарнс, 2002 он, “Хөгжиж буй орнуудын 
байгалийн нөөцийн менежмент ба газрын бодлого: Дэлхийн банкны олж 
авсан туршлага ба шинээр тулгарч байгаа асуудал”. Хуурай газрын 
хөтөлбөр. Баримт бичиг дугаар 115. Лондон: Байгаль орчин, хөгжлийн олон 
улсын хүрээлэн.  
 
Ус, чийг, намгархаг газар 
 
Тодорхой газар нутгийн байгаль орчин, түүнд шүтэн амьдрах ургамал, 
амьтны амьдралыг тогтоон барих явцад ус хамгийн чухал хүчин зүйл болж 
байгаа газар нутгийг ус, чийг, намгархаг газар гэнэ. Усан орчин газрын 
гадаргуу дээр, эсвэл түүнд ойр байрладаг буюу тодорхой газар нутаг гүехэн 
усаар бүрхэгдсэн байх газарт ус, чийг, намгархаг газар оршино. Ус, чийг, 
намгархаг газар нутаг нь манай дэлхийн хамгийн үржил шимтэй орчны нэгд 
тооцогддог. Энд маш олон зүйлийн ургамал, амьтан тархан байршиж ус 
болон бусад шим тэжээлээр хангагддаг тул ийм газар нь биологийн олон 
янз байдлын өлгий юм. Ус, чийг, намгархаг газарт шувуу, хөхтөн, хоёр 
нутагтан, мөлхөгч, загас болон нугаламгүйтний зүйлс олноор төвлөрсөн 
байх нь олонтаа. Ус, чийг, намгархаг газар нутгийн физик, биологи, химийн 
бүрэлдхүүн хэсгүүдийн харилцан үйлчлэлийн улмаас ийм газар нутаг олон 
чухал үүрэг гүйцэтгэх нь бий. Тухайлбал; ус, чийг, намгархаг газар нь усыг 
хадгалах, шуурганаас хамгаалах, үерийн усны хүчийг сулруулах, газрын 
гүний усны солилцоог хангах болон усны тэжээллэг бодис, тунадас,  
бохирдуулагч бодисыг ялгах замаар усыг цэвэршүүлэхээс гадна, тухайн 
нутгийн уур амьсгалыг, нэн ялангуяа бороо болон агаарын температур 
зэргийг тогтворжуулах зэрэгт нэн чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.  
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Монгол орны ус, чийг, намгархаг газар нийт 1.5 сая га газар нутгийг эзлэх 
бөгөөд үүнд хүйтэн, гүнзгий агаад үржил шим нэн багатай Хөвсгөл нуураас  
гүехэн, түр зуурын урсацтай давст нуур хүртэл янз бүрийн тогтоцтой газар  
багтана. Нийтдээ Монгол Улсад 3500 цэнгэг болон давстай нуур, нийт 
50,000 км урттай бөгөөд ихэнх нь их хэмжээний ус хураах сав газар бүхий 
3811 гол мөрөн болон 187 мөсөн гол бий.  
 
Монгол Улс 1998 онд Ус, чийг, намгархаг газрын тухай Рамсарын Конвенцид 
нэгдэн орсон юм. Энэхүү Конвенциор ус, чийг, намгархаг газар нутгийг  
биологийн олон янз байдлыг нийтэд нь хадгалан хамгаалах болон хүн 
төрөлхтний нийгмийн сайн сайхан оршин тогтнохуйд нэн чухал ач 
холбогдолтой экосистем гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Монгол Улсын тухайд 
хэд хэдэн шалгуурт үндэслэн 630,580 га талбай бүхий 6 газрыг олон улсын 
ач холбогдол бүхий ус, чийг, намгархаг газар хэмээн тодорхойлжээ. Эдгээр 
газрыг хадгалан хамгаалах, зохистой байдлаар ухаалаг ашиглах явдлыг 
дэмжин урамшуулах учиртай.  
 
Монгол орны ус, чийг, намгархаг газруудыг ашиглах явдал урьд өмнө маш 
бага хэмжээтэй байсан тул харьцангуй онгоноор хөндөгдөлгүй үлджээ. 
Үүний үндсэн хоёр шалтгаан нь, хүн амын нягтшил ерөнхийдөө бага, нэн 
ялангуяа хагас хуурай бүс нутагт орших нуурын орчимд хүн ам багаар 
суурьшсан болон загас, усны шувууг хүнсэнд хэрэглэх уламжлал байхгүйтэй 
холбоотой. Шувууг хамгаалах үйл ажиллагаа тэртээ 13 дугаар зууны үеэс 
эхтэй ба 16 дугаар зууны үеэс буддын шашны нөлөө газар авсан зэрэг нь ус, 
чийг, намгархаг газрын хамгаалалтад мөн л чухал хувь нэмэр оруулсан 
байна. 
 
Гэсэн хэдий ч эдийн засгийн өөрчлөлтийн улмаас ус, чийг, намгархаг газарт 
нөлөөлөх шинэ шинэ нөлөөлөл нэмэгдсээр байна. Хятад орны зах зээлийн 
эрэлт хэрэцээг хангах зорилгоор загасчлах явдал нэмэгдэж байна. Туул 
голын дагуух ашигт малтмалын олборлолтын улмаас голын усан дахь хүнд 
металлын (голчлон мөнгөн ус) агууламж нэмэгдэж, тунадасжилтын хэмжээ 
20 дахин нэмэгдэх болжээ. Зарим газарт, ялангуяа Заамарт, алт 
олборлохын тулд ус хураах сав газруудыг бараг орвонгоор нь эргүүлж 
байна. Алслагдсан Хөвсгөл нуур ч тэр, өвлийн эхэн ба сүүлээр зам товчлох 
зорилгоор мөсөөр гарч байсан шатахуун ачсан том тэрэгнүүд нууранд 
живсний улмаас нуурын ус үе үе бохирдож байна. Хэдийгээр энэ үйл 
ажилагааг хуулиар хориглосон хэдий ч ийм тохиолдол гарсаар л байна.  
 
Цаашид экологийн хувьд үржил шим бүхий энэхүү 1.5 сая га газар нутгийг  
зохицуулалтгүй орхиж болохгүй гэдэг нь тодорхой болжээ. Монгол Улс 
Рамсарын Конвенцид нэгдсэнээрээ Засгийн газраас хамгийн чухал ач 
холбогдол бүхий ус, чийг, намгархаг газруудаа хамгаална гэсэн үүрэг 
амлалт авсан билээ. Ийм төрлийн бусад газруудад ч эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны үр нөлөөг зайлшгүй судлах хэрэгтэй байна. Ингэснээр мөн 
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тэдгээр газар нутгийг хадгалан хамгаалж, хойч үеийнхэндээ үлдээх 
боломжтой болох юм.  
 

Рамсарын Конвенцид бүртгэлтэй газар 
 
Айраг нуур. Ховд аймаг; 45,000 га; хойд өргөргийн 48o53’, зүүн уртрагийн 
093o25’, Байгалийн цогцолборт газар болгохоор санал тавигдаад байгаа 
Айраг нуур бол Монгол орны Их нууруудын савд багтдаг гүехэн, цэнгэг устай 
нуур юм. Энэ нуур нь олон зүйлийн усны шувуу үрждэг, бууж амардаг газар 
бөгөөд Борцгор хотон Pelecanus crispus шувуу үржихээр ирдэг үлдсэн цорын 
ганц газар юм. Айраг нуур нь тухайн орчны газрын доорх усны урсацад 
туйлын ач холбогдолтой. Энд ажиглагдсан бөгөөд зайлшгүй тэмдэглэвэл 
зохих усны бусад шувуудаас дурдвал, дэлхий дээр устах аюулд ороод 
байгаа Хошуу галуу Anser cygnoides, Реликт цахлай Larus relictus зэрэг 
болно. Айраг нуурын эрэг орчмын газар нь хагас нүүдлийн мал аж ахуйн 
зорилгоор ашиглагддаг болно. 
 
Хар ус нуур. Ховд аймаг; 321,360 га; хойд өргөргийн 47о58’, зүүн 
уртрагийн 092O506. 
Хар ус нуурын БЦГ-т Хар ус нуур, Хар нуур болон Дөргөн нуур гэсэн том, 
бөгөөд гүехэн устай 3 нуур хамрагдана. Өргөн уудам газар нутгийг хамарсан 
зэгстэй, усны ургамалжилтаар баялаг энэ нуур дэлхий дээр устах аюулд 
ороод байгаа Хошуу галуу, Ундар нүдэн шумбуур Aythya nyroca, Ямаан 
сүүлт Oxyura leucocephala, Реликт цахлай гэх мэт олон тооны төлждөг 
болон нүүдлийн шувууд амьдрахад таатай орчныг хангаж өгдөг. Эдгээр 
нуурт Баруун Монголын хувьд унаган гурван зүйл загас бий. Түүнчлэн энэ 
гурван нуур тухайн орчны газрын гүний усны урсац, хангамжийн тухайд 
онцгой ач холбогдолтойгоос гадна орчны газар нутагт нь олон тооны 
тахилга шүтлэгтэй болон археологийн олдвор бүхий газрууд бий тул нийгэм, 
эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой. Нуурын орчмын газрыг хагас 
нүүдлийн мал аж ахуйд ашиглана. 
 
Монгол Дагуур. Дорнод аймаг; 210,000 га; хойд өргөргийн 49042, зүүн 
уртрагийн 115o06,’ Олон улсын хамгаалалттай газар; Дархан цаазтай 
газар, Байгалийн нөөц газар, Тогоруу хамгаалах олон улсын сүлжээнд 
хамрагдсан нутаг .  
ОХУ, БНХАУ-тай хил дамнасан энэхүү хамгаалалттай газар нутаг нь 
тектоник болон галт уулын хөдөлгөөнөөс үүссэн ай савд тогтсон. Энэ газар 
нь өргөн уудам тал хээр, ус, чийг, намгархаг газар, гол нууруудтай бөгөөд 
олон зүйл ховор амьтад энд нутагшдаг. 260 зүйлийн шувуу энэ газарт бууж, 
үржиж, мөн өвөлждөг байна. Үүнд мөхөх аюулд ороод байгаа хоёр зүйл 
тогоруу орно. Орон нутгийн ард иргэд хагас нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэх 
замаар амь амьжиргаагаа залгуулахаас гадна мөн газар тариалан эрхлэнэ. 
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Өгий нуур. Архангай аймаг; 2,510 га; Хойд өргөргийн 47о46, зүүн 
уртрагийн 102о46. Нугасныханы овгийн шувуудын олон улсын сүлжээнд 
хамрагдсан нутаг.  
Өгий нуур бол Орхон голын хөндийд оршдог, өвслөг ургамалтай, тал 
хээрээр хүрээлэгдсэн голын дагуух элс шороо элбэгтэй бэлчээр, голын 
суваг татам, цөөрөм, намгархаг газар бүхий цэнгэг уст нуур. Нуурын гүн нь 
хамгийн ихдээ 16 метр хүрэх хэдий ч нуурын 40 хувь орчим нь 3 метрээс 
ихгүй гүнтэй. Энэ нуураас загас барьж, эргэн тойрны нутгийг малын бэдчээр 
байдлаар ашиглах нь түгээмэл. Тус газар нь олон зүйлийн нугас, галуу, хун 
шувуу буудаг, үрждэг чухал орчин юм. 
 
Тэрхийн цагаан нуур. Архангай аймаг; 6,110 га; Хойд өргөргийн 48о10’, 
зүүн уртрагийн 990 43. Байгалийн цогцолборт газар, Нугасныханы овгийн 
шувуудын олон улсын сүлжээнд хамрагдсан нутаг.  
Галт уулын хөдөлгөөнөөс үүссэн цэнгэг устай, шим тэжээл багатай Тэрхийн 
цагаан нуур нь Хангайн нурууны төв хэсэгт Суман голын хөндийд оршино. 
Монгол орны бусад ус, чийг, намгархаг газрын нэгэн адил тус нуураас загас 
барих, эргэн тойрны газрыг мал бэлчээр болгон ашигладаг. Энэ нутгийн 
баруун хэсэгт орших уудам газрыг хамарсан намаг нь нүүдлийн шувуудын 
буух, үржихэд чухал ач холбогдолтой орчин юм.  
 
Нууруудын хөндий. (Бөөн цагаан нуур, Таацын цагаан нуур, Адагийн 
цагаан нуур, Орог нуур) Баянхонгор аймаг; 45,600 га; хойд өргөргийн 
45о19, 099о58’’. 
Нууруудын хөндий нь Говь Алтайн нурууны бэл хормойн дагуу, далайн 
төвшнөөс дээш 1100-1235 метрт оршдог дөрвөн давст нуураас бүрдэнэ. 
Эдгээр нуур гүехэн, таваг хэлбэртэй бөгөөд хэмжээ нь улирлаар, болон жил 
жилээр өөрчлөгдөж байдаг. Энэхүү нуурууд нь нүүдлийн усны шувууд 
буудаг чухал газар бөгөөд энд нэн ховор реликт цахлай шувуу үрждэг байж 
болох тухай таамаглал бий. Нууруудын хөндий энэхүү хуурай бүс нутаг дахь  
бэлчээр нутгийг бий болгож өгнө.       
 
Эх сурвалж:: http://www.ramsar.org/profiles_mongolia.htm 
 
Ойн сан бүхий газар 
 
Монгол Улсын Ойн тухай хуулинд тодорхойлсон “ойн сан бүхий газар” нь 
18.3 сая гаруй га газар буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 11 хувийг эзэлдэгv. Ойн 
сангийн  тархац нь их нарийн төвөгтэй байдаг бөгөөд энэ төрлийн газарт бүх 
төрлийн ой (шигүү, тармаг, сийрэг ойvi), мөн түүнчлэн, ургамлан бүрхүүлтэй 
газар, бутлаг ургамал бүхий газар, ус, чийг, намгархаг газар, хөдөө аж ахуйн 
эдэлбэр газар болон хүн ам суурьшсан газрууд зэрэг ойгоор бүрхэгдээгүй 
талбай ч хамрагдана.  
 
Монгол оронд үндсэн хоёр төрлийн ой мод бий. Сибирийн өргөн тайгын нэг 
хэсэг болох ихэвчлэн шинэс, нарсан ой Монгол орны төв хэсгийн хойд 
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нутгийн уулсын 800-2500 метр өндөрт тархана. Энэ ой Тайгын өмнөд захад 
оршихоос гадна, хээр талын бэлчээрийн зааг нутаг нь уур амьсгалын болон 
хүний үйл ажиллагааны аль алины нөлөөн дор оршдог тул дэлхий нийтийн 
ач холбогдолтой юм. Хоёрдахь төрлийн ой мод нь голчлон заган ойгоос  
бүрддэг бөгөөд Монгол орны баруун өмнөд хэсгээр тархсан байдаг. Заган ой 
газрыг элэгдэл, цөлжилтээс хамгаалж, иргэдийг улирлын чанартай малын 
тэжээл, түлшний модоор хангаж байдаг. Монгол орны ой модны ургалт эрс 
тэс уур амьсгал, усны хангамж бага байдаг шалтгаанаар нэн удаанvii.  
 
Монгол орны уур амьсгал урт хугацаа бүхий тодорхой мөчлөгийн дагуу 
хуурайшиж байгаагийн улмаас ой мод нь хойд зүг рүү бага багаар хумигдаж 
байна. Гэхдээ сүүлийн үед ой мод хурдацтайгаар сүйдэх болсон үндсэн 
шалтгаан нь гал түймэр, түлээг аж ахуйн зориулалтаар зохистой бус аргаар 
эсвэл хууль бусаар бэлтгэх, ой модны талаарх дүрэм, журмын хэрэгжилт 
хангалтгүй байх, залуу зулзаган модыг малын идэш, тэжээл, бэлчээрийн 
зориулалтаар ашиглах, хөнөөлт шавьж тархах зэргээс шалтгаалж байнаviii.         
 
Өнгөрсөн зуунд 4 сая га ой буюу жилд дунджаар 40,000 га ой мод Монгол 
Улсын хэмжээнд устсан байна. Түүнчлэн 1990-2000 оны хооронд ихэнхдээ 
тогтвортой бус ашиглалтын улмаас устсан ой жилд 60,000 га хүрч өсөв. 
Эдгээр устсан ойн дийлэнх хэсэг нь га-гаас 100-150 м3 мод бэлтгэх 
бололцоотой, аж ахуйн хэлбэрээр ашиглах боломжтой ой байв. Ийнхүү ой 
устаж, талхлагдах явдал үргэлжилж байсаар өнөө дөнгөж 12.4 сая га тармаг 
ой үлдсэн байна. Үлдсэн ойн нэлээд хэсэг нь хуваагдсанаас хоорондоо 
зайтай болж, чанар нь доройтжээ. Ой устаж, чанар нь доройтсоноос 
гадаргын усыг сэлбэх, орон нутгийн уур амьсгалыг бүрдүүлэх, биологийн 
олон янз байдал болон тогтвортой байдлаар зохицуулж болохуйц модны 
үнэт нөөцийг шууд хомсдоход хүргэх урт удаан хугацааны ноцтой нөлөө бий 
болж байна.    
 
Ойн сан бүхий газар болон түүний нөөц баялгийн зохицуулалт хангалтгүй 
байна. Албан ёсны тоо баримтаас үзвэл, 1990 оноос хойш мод бэлтгэлийн 
түвшин нэлээд хэмжээгээр буурчээ. Тухайлбал,  1980-д онд жилд дунджаар 
1.8 сая м3 мод бэлтгэж байсан бол 2002 онд 620,000 м3 орчим болжээ. 1980-
д оноос өмнө хийгдэж байсан мод бэлтгэл ерөнхийдөө зохицуулалт муутай 
буюу тогтвортой биш байдлаар хийгдэж байсныг тооцвол энэ нь тийм ч муу 
үзүүлэлт биш юм. Мод бэлтгэлийн 2002 оны төлөвлөгөөнд 40,000 м3 дүнз 
болон 580,000 м3 түлшний мод бэлтгэхээр тусгасан байв. Хэдийгээр тоо 
баримтууд хоорондоо нэлээд зөрүүтэй байгаа ч хууль ёсоор явагдаж буй 
мод бэлтгэл нийт мод бэлтгэлийн бодит гүйцэтгэлийн өчүүхэн хувийг эзэлж 
байгаа гэдгийг ойлговол зохино. 2002 оны гүйцэтгэлийн тоон үзүүлэлтээс 
харахад, дотоодын хэрэгцээнд аж ахуйн зориулалтаар ашиглах модны 
хэмжээ 340,000-аас нэг сая м3 хооронд байгаа ба харин дотоодын жилийн 
хэрэглээний түлшний модны хэмжээний хувьд 625,000-аас 2 саяын хооронд 
буюу илүү өндөр тоо гарч байна. Yүнээс дүгнэлт хийж үзвэл, нийт дүнгээрээ 
жилийн мод, түлээ бэлтгэлийн одоогийн түвшин 965,000-аас 3 сая м3-ийн 
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хооронд хэлбэлзэж байгаа тооцоо гарч байна. Эндээс харахад, Засгийн 
газарт аливаа татвар, хураамж төлөлгүй хууль бус аргаар бэлтгэдэг модны 
хэмжээ нь жилд 345,000-аас 2,38 сая м3 хооронд буюу нийт бэлтгэсэн 
модны 36-80 хувийг бүрдүүлж байна. Ингэж зохицуулалтгүй байдлаар мод 
бэлтгэх явдал цаашдаа явцгүй бөгөөд хэрэв ойн илүү сайн менежмент, 
зохицуулалт хийхгүй бол газар, ус, уур амьсгал цаашид улам доройтоход 
хүргэх нь зайлшгүй болоод байна.  
 
Өнөөгийн “Ашиглалтын ой” хэмээн бүсчилсэн газар нутаг нь тодорхой нөөц 
бололцоо бүхий дотоодын модны үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх, мөн 
илүү үр ашигтай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор шинэчлэл өөрчлөлт 
хийхэд зориулж хөрөнгө оруулалт хийхэд хангалтгүй гэдэг нь илэрхий юм. 
Дээрээс буюу удирдлагаас заавар өгөх замаар ой бүхий газрын 
менежментийг хэрэгжүүлэх нь үр дүнгээ өгсөнгүй. Орон нутгийн иргэдийг 
хамруулсан ойн менежментийг аажмаар өргөжүүлэх, төрийн хүчин төгөлдөр 
хууль журмыг мөрдүүлэх ажлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хоёр шатлалт 
стратеги нь хууль бусаар мод огтлох явдлыг бууруулах хамгийн зөв зүйтэй 
шийдэл юм.  
 
Нийт бэлтгэсэн мод, түлээний 65 орчим хувийг хот, хөдөөгийн ядуу өрхүүд 
хоол ундаа бэлтгэх болон байр сууцны халаалтад хэрэглэдэг. Ойн нөөц   
ноцтой бөгөөд хурдацтайгаар шавхагдаж байгаа өнөө үед эрчим хүчний энэ 
эх үүсвэрээс өөр бодитой эх үүсвэр байхгүй байна. Хэрэв гэрийн нөхцөлд 
хэрэглэх түлшний өөр эх үүсвэр бий болохгүй, ойн нөөц шавхагдаж байгаа 
энэ түвшин хэвээрээ үргэлжлэх бол энэ арван жилийн эцэс гэхэд хот суурин 
газруудад түлшний модны ноцтой хомсдол үүсэх ба Монгол Улс ихээхэн 
хэмжээний биологийн олон янз байдал болон ойн чухал нөөц баялгаа алдах 
аюултай тулгарах юм.         
 
Монгол Улсын Засгийн газар 1990 оноос өмнөх болон дараах арван жилд 
ажлын байр бий болгох, мөн түүнчлэн ойн сан бүхий газрыг нөхөн сэргээх 
арга болгож мод нөхөн тарих хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, зохион 
байгуулж, хэрэгжүүлж байв. Эдгээр хөтөлбөрийн аль нь ч тэр бүр тухайлсан 
амжилттай байсангүй; ойжуулсан газрууд нь нийт алдагдсан ойн дөнгөж 
таван хувийг эзэлж байна. Одоогоор 150,000 га ойг ойжуулах буюу эсвэл 
байгалийн жамаар нь нөхөн сэргээх шаардлагатай байгаа хэдий ч жилд 
дөнгөж 5,000 га газрыг л ойжуулж байна.  
 
Модны тарьцыг зөв бэлтгээгүй, газрыг дутуу бэлтгэсэн, чухал шаардлагатай 
мөөг ба модны үндсийн бүлгэмдэл хангалттай бүрдээгүй, нэн ялангуяа 
суулгасан тарьцыг малын хөлөөс хамгаалахад хэцүү зэргийн улмаас нөхөн 
сэргээх ажлын үр дүнд их хэмжээний залуу ой бий болж чадаагүй буюу   
ихээхэн хэмжээний хөрөнгө дэмий үрэгдсэн байна. Хэдийгээр Монгол Улс 
ойг ургуулахтай холбогдсон бэрхшээлтэй тулгарч буй цорын ганц орон биш 
боловч ойг байгалийн нөхөн төлжилтийн аясаар ургуулахаас гадна бусад 
аргаар ургуулах олдмол буюу зохиомлоор бий болсон бэрхшээлтэй 
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асуудлууд байсаар байна. Тухайлбал, малаас хамгаалахын тулд тодорхой 
хэмжээнд олон нийтийн оролцоо маш чухал. Хэрэв газрын доройтол илүү 
ихээр нүүрлэх аваас хөдөө орон нутгийн ард иргэдийн амь амьжиргаанд мөн 
төдий хэрээр нөлөөлөх юм.  
 
Мөнх цэвдэг 
 
Монгол Улс эх газрын өндөрлөг газарт байрладаг бөгөөд мөнх цэвдэг 
бүрэлдэн тогтоход тохирсон уур амьсгалтай. Тухайн нутгийн уур амьсгал,  
өндөршил, нарны тусгал болон ургамлын нөмрөгөөс шалтгаалаад Монгол 
орны газар нутгийн 60 гаруй хувь нь ямар нэгэн хэмжээгээр мөнх цэвдэгтэй. 
Нар бага тусдаг ой бүхий нутаг, хойд зүг харсан уулын энгэр нь мөнхийн 
цэвдэгтэй байх магадлал илүү өндөртэй.  
 
Мөнх цэвдэг Хөвсгөл аймгийн хойд хилээс эхлэн Хангайн нурууны уулсыг 
хүртэл үргэлжилж, цаашилбал Улаанбаатар хот, Алтайн уулсыг хүртэлх 
газрыг хамардаг. “Идэвхтэй бүс” гэгдэх өнгөн давхрага өвлийн улиралд 
бүлээсдэг бол түүнээс доош нэгээс гурав хүртэлх метрийн гүний хөрс, 
чулуулгын цэвдэг хөлдүү хэвээр үлдэнэ. Монгол орны мөнх цэвдэг  
байршлаасаа хамааран цельсийн - 0.5 - 30 хэмтэй байдаг. Мөнх цэвдэг  
өмнөд нутгуудаар 10-аас 20 м зузаан, харин хойд хэсэгт ялангуяа уулсаар, 
100-аас 200 м илүү хүртэл зузаантай байж болно.  
 
Газрын гадаргын ургамлын нөмрөг алдагдахад хүргэж буй ойг огтлох, 
бэлчээрийг хэт ашиглах явдал нь уур амьсгалын өөрчлөлттэй хамсаж газрыг 
бүлээцүүлэн мөнх цэвдэгийг гэсэхэд хүргэж байна. Ийнхүү мөнх цэвдэг 
хайлах нь хэд хэдэн үр дагавартай. Хөрс тогтворгүй болж, өндөрлөг газрын  
хөрс доошоо уруудаж шилжинэ. Мөнх цэвдэг хайлснаар хөрсний 
хуурайшилт нэмэгдэж, үүний нөлөөгөөр бэлчээрийн өвс ургамлын ургалт 
багасдаг. Мөнх цэвдэгтэй хөрс нь өндөр органик агууламжтай бөгөөд энэ нь 
хайлснаар, органик зүйлс задрах хурд нэмэгдэж, агаар дахь хүлэмжийн хий 
болох нүүрстөрөгчийн хоёрч исэл болон метаны ялгарлыг ихэсгэдэг байна. 
Хатгал тосгонд мөнх цэвдэгтэй газар дээр зохих тулгуургүйгээр барьсан 
барилгууд энэ шалтгаанаар нурж, газрын гадаргуу маш тогтворгүй, замууд 
бараг явахын аргагүй болсон байна.   
 
Эх сурвалж: С.Голден, Байгалийн шинжлэх ухааны академи, Филадельфи 
 
Биологийн олон янз байдал 
 
Дэлхийн хамгийн онцгой биологийн экобүс нутгийн хоёр нь буюу Дагуурын 
тал хээр ба Алтай Соёны уулс Монгол орны нутаг дэвсгэрт оршиноix. 
Шилмүүст ой болон өндөр уулын өргөн уудам ландшафтууд Сибирь ба Төв 
Азийн цөлийн бүсийн хоорондын биогазарзүйн хуваагдлыг бий болгож, 
ургамал, амьтны аймгийн олон зүйлийн төв  болдог.  
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Монгол орны биологийн олон янз байдлын харьцангуй баялаг байдаг нь 
Умард болон Дотоод Азийн ургамал, амьтны аймаг энэ нутагт хосолсны үр 
дүн юм. Монгол оронд 2,823 илүү зүйл ургамал (Төв Сибирьт 2,400; Өвөр 
Монголд 2,176 байдагx) ургаж; ирвэс, тахь, хулан, аргаль хонь, янгир ямаа, 
мазаалай, хавтгай, бөхөн зэрэг бусад газар ховордсон буюу устаж үгүй 
болсон амьтад амьдардаг.  
 
Олон зүйлийн ургамал, амьтдыг дотооддоо ашиглахаас гадна экспортод 
гаргадаг. Ургамлыг эмийн (тухайлбал; таван салаа, бамбай, дэгд) болон 
түлшний (заг, харгана, сухай) зориулалтаар ашигладаг. Амьтдыг (булга, 
үнэг, шилүүс, тарвага) агнаж, мах, үс ноосыг нь ашиглана. Бугын эврийг 
хятадын уламжлалт анагаах ухаанд хэрэглэдэг байна.  
 
Тус улсын биологийн олон янз байдал нь эдийн засгийн чухал үүсвэр 
болохын зэрэгцээ өөрийн орны иргэд болон гадаадынханы хувьд нүд, 
сэтгэлийг хужирлах орчин юм хэмээн төрөөс үздэг бөгөөд эртнээс Монголын 
ард түмэнд онцгой ач холбогдолтой гэж үзсэн газар, зарим зүйл амьтан, 
ургамлыг тусгай хамгаалалтад авч, дархалж байжээ. Улаанбаатар хотын 
урд хэсэгт орших Богд хан уулыг 1778 онд дархан цаазат газар болгосон 
байна. Төрөөс тус улсын 20 сая гаруй га газар нутаг буюу нийт нутаг 
дэвсгэрийн 13 хувийг эзэлдэг 48 хэсэг газрыг улсын тусгай хамгаалалтад 
авчээ. Мөн түүнчлэн орон нутгийн засаг захиргаад 1 сая га газрыг хамарсан 
115 газрыг орон нутгийн хамгаалалд авч хамгаалсан байна. 
 
Дархан цаазтай газар болон байгалийн цогцолборт газрын орчмын 10 сая 
гаруй га газрыг орчны бүс хэмээн тогтоожээ. Монгол Улсын хуулиар 
хамгаалагдсан газар нутгийн хэмжээ Их Британий нийт нутаг дэвсгэртэй 
тэнцэнэ. Одоогийн байдлаар хамгаалалтанд авсан газар нутгийн хэмжээ 
хэдийгээр олон улсын норм хэмжээг давж гарсан ч, Монгол Улсын Засгийн 
газраас тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээгээ тус улсын нийт нутаг 
дэвсгэрийн 30 хувьд хүргэх зорилготой байна. Эдгээр газар нутгийн дотор, 
хязгаарлалтын бүс хэмээн Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай 
хуулинд тодорхойлсон бүс нутгийг тодорхой хэмжээнд олон хэлбэрээр 
ашиглах боломжтой юм. Үүнд, уламжлалт аргаар мал аж ахуй эрхлэх, зам 
барих болон аялал жуулчлалын дэд бүтцийн хэлбэрээр ашиглах 
боломжтой. Харин ан агнах, мод түлээ бэлтгэх болон бусад барилгын ажлыг 
энд хуулиар хориглосон байна. 
 
Төрөөс тодорхой арга хэмжээ авч байгаа хэдий ч биологийн олон янз 
байдалд газрын тогтоц, динамикийн өөрчлөлттэй холбоотой олон янзын эх 
үүсвэр бүхий ноцтой аюул тулгарч байна. Ургамал, амьтныг хэт ихээр 
ашиглах явдал гол аюулыг дагуулж байгаа бөгөөд олон газарт зэрлэг 
амьтан, ургамал “байхгүй” гэж бүртгэгджээ. Ой, хээрийн түймэр амьд 
байгалийг устгаж, ан амьтан, ургамал бүхий газрын хэмжээг багасгаж байна. 
Уур амьсгалын өөрчлөлт хөрсний температур, чийгшил, ургамалжилт,  
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улмаар зүйлийн тархацад нөлөөлдөг тул мөн л санаа зовох асуудлын нэг 
болоод байна.  
 
Агнах амьтны тоо хэмжээний хязгаарлалт хэт сул, байгаль орчны талаарх 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй, тусгай хамгаалалттай газрын 
нутаг дэвсгэрийг аялал жуулчлалын тээврээс үүдэлтэй олон зам харгуйгаас 
хамгаалахгүй байгаа, аймаг, сумдынxi байгаль орчны байцаагч нар ажил 
хэргээ үр дүнтэй явуулах нөөц бололцоогоор бүрэн хангагдаагүй зэрэг нь 
төрийн бодлого үр дүнтэй хэрэгжихгүй байгаагийн жишээ юм. Бодлогын ийм 
орчинд тусгай хамгаалалтанд авах газрын хэмжээг зөвхөн нэмэгдүүлэн 
зарласнаар биологийн олон янз байдлын хамгаалалт буюу газрын 
экологийн менежмент сайжрах эсэх нь тодорхойгүй байна.  
 
Үлийн цагаан оготно 
 
Газрын менежментэд тулгарч буй ноцтой бэрхшээлүүдийн нэг нь үлийн 
цагаан оготно юм. Yлийн цагаан оготны дэлхий дахины тархац нутаг нь 
бараг тэр чигээрээ Монгол орны нутаг дэвсгэрийн дунд хэсгээр нэлэнхүйдээ 
хөндлөн үргэлжлэх бөгөөд байнга өргөсч байна. Үлийн цагаан оготныг олон 
талаар нь хортон мэрэгч гэж үздэг бөгөөд 40 жилийн турш онгоцоор хор 
цацах аргаар устгалын ажил хийж байна. Үлийн цагаан оготно нягтшил 
өндөр байгаа газартаа тухайн нутгийн нийт ургамалшлын 40 хүртэл хувийг 
идэж устгадаг. Үлийн цагаан оготны идэх дуртай өвс нь уртаасаа илүү дунд 
зэрэг болон богино, шигүүгээсээ илүү нягтшил багатай байдаг учраас 
бэлчээрийг хэт ашиглах явдал оготны тархах нөхцлийг улам бүр бүрдүүлж 
өгдөг. Улмаар үлийн цагаан оготно малын иддэг бэлчээрийн өвс ургамлын 
хэмжээг бууруулдаг.  
 
Үлийн цагаан оготныг устгах зорилгоор хор цацах үед адилхан орчинд  
амьдардаг энэ оготноор хооллогч олон зүйлийн амьтныг устгах аюултай. 
Малчид өөрсдөө бэлчээрийн чанарын менежмент, зохицуулалтыг хийж, 
үлийн цагаан оготнод таагүй, малд ашигтай бэлчээрийг бий болгох нь 
зүйтэй гэдгийг сүүлийн үед улам бүр хүлээн зөвшөөрөх болсон байна. 
Бэлчээрийн даацыг багасгах, оготноор хооллогч амьтдад зориулж хонуур, 
үүр байгуулах зэрэг нь дээрх үр дүнд хүрэх хоёр арга зам юм.  
 
Эх сурвалж: Лоори А. 2000. “Хятадад үлийн цагаан оготны тархалтыг хянан 
зохицуулсан байдал-Экологийн арга зам.” Даян дэлхийн байгаль орчны сан-
НҮБХХ-ийн Дорнод Монголын биологийн олон янз байдал төсөл, Чойбалсан    
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Газрын төлөв байдлын доройтол 
 
Ерөнхий утгаараа, газрын төлөв байдлын доройтол гэдэг нь ихэнхдээ хүний 
үйл ажиллагааны уршгаар газрын тодорхой зорилгоор ашиглагдах чадвар 
алдагдаж, чанар нь өөрчлөгдөхийг хэлдэг. Газрын доройтлын хэмжээ, 
түвшинг янз бүрээр хэмждэг ба энэ нь тухайн байгууллагаас газрын чанарын 
доройтлыг ялгаатайгаар тодорхойлдогтой холбоотой юм. Гэвч эдгээр 
тодорхойлолтыг тэр бүр хялбар олж авах боломжгүй байдаг тул газрын 
доройтлын хэмжээг тооцсон үзүүлэлтийн үнэн зөв эсэхийг магадлан нягтлах 
нь зүйтэйxii.  
 
Монгол Улсын Газрын хэрэг эрхлэх газраас гаргасан мэдээгээр, 11 сая га 
бэлчээр буюу нийт бэлчээрийн 9 хувь нь “тодорхой хэмжээнд доройтсон” 
байна. 2000 оны Байгаль орчны үндэсний хөтөлбөр (БОҮХ 2000)-т, нийт 
бэлчээрийн газрын долоон хувь нь “их хэмжээгээр доройтсон” гэсэн байна. 
Монгол Улсын тогтвортой хөгжил - 21 дүгээр зуун (MAP-21j) хөтөлбөрт 
дурдсан тоо баримтад, 1998 он гэхэд нийт бэлчээрийн газар нутгийн 5-9 
хувь “их хэмжээгээр доройтож”, 30 хувь нь “сүйтгэгдсэн” байна гэжээ. Мөн уг 
бичиг баримтад, нийт газар нутгийн 78 хувь нь “талхлагдаж сүйтгэгдсэн” 
байна гэжээ.  
 
Монгол орны газар нутгийн 41 хувийг говь хэмээн нэрийднэ. Говь гэдэг нь 
нэн тачир сийрэг бутлаг ургамалшилтай, чулуун цөлөрхөг газар бөгөөд говь 
газарт байгалийн үндсэн үржил шим бага байдаг нь хүний ашиглалтаас 
хамааралгүй юм. Гэвч говь нутгийг бүхэлд нь газрын доройтлын түвшинг 
тооцоход хамруулснаар энэ үзүүлэлт MAP-21-ийн тоо баримтад маш өндөр 
гарахад нөлөөлсөн байж болзошгүй. Монгол Улсын газар нутгийн элсээр 
хучигдсан газрын хэмжээ (элсэн манхныг оруулаад) сүүлийн 40 жилд маш 
тогтвортой байсан буюу дөнгөж 0.02 хувиар нэмэгдсэн байна. Хэрэв 
“цөлжилт” гэсэн ойлголтыг энэ явцуу утгаар ойлговол Монгол Улсын 
цөлжилтөд нэрвэгдсэн гэгдэх газар нутгийн хэмжээ үнэндээ маш бага 
харагдах юм.  
 
Нарийн ширхэгтэй элсэн шуурга нь хавар бүр тохиолддог үзэгдэл боловч 
эрч, давтамж нь нэмэгдэж байна. 2002 оны 3 дугаар сард болсон хүчтэй 
шуурганд Монгол Улс, БНХАУ-ын 18 муж, Япон, Солонгос улс хүртэл  
нэрвэгдсэн төдийгүй уг шуурга нь АНУ-ын баруун нутаг болон Канадад 
хүртэл ажиглагджээ. 3 дугаар сараас 5 дугаар сарын хооронд баруун 
хойноос үлээдэг, газрын температур их нэмэгдсэнээс үүсдэг хүчтэй салхи 
болон нарийн ширхэгтэй сул элс нь элсэн шуурга гарах нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг байна.  
 
Хуурай бүс нутгийн хөрсний гадаргуу криптобиотик газрын цардас хэмээн 
нэрлэгдэх микробиал бүлгэмдлийг агуулж байдаг. Эдгээр цардас нь  мөөг, 
цианобактери, хөвд, бактери, ногоон замаг, хаг зэргээс бүрдсэн жижиг бор 
саарал хэвийг элсэн дээр тогтоодог. Хэрэв хөрсийг хөндөхгүй бол 
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криптобиотик газрын цардас нь гуурст ургамлуудын хоорондын зайн 
дийлэнх хэсгийг бүрхэж, хөрсний өнгөн дээд давхаргын чийгшлийг 
хадгалахад туслан, улмаар газрын элэгдлийг бууруулж, ургамлын шим 
тэжээлийг хангаж өгдөг. Мал ийм цардаст янз бүрээр нөлөөлдөг, тухайлбал, 
тэмээний зөөлөн тавхай хөрсөнд гэмгүй байдаг бол ямааны хатуу туурай 
нэлээд гэмтээдэг. Цардас гэмтсэн бол элс салхинд амархан хийсдэг.  
 
Элсэн шуурга нь зарим талаараа бүхэлдээ байгалийн зүй тогтлоос үүсдэг. 
Гэсэн хэдий ч, энэ нь хүний үйл ажиллагаанаас хамааралтай байгалийн 
гамшиг болж хувирч байна. Дэлхий нийтийн дулаарал нь Зүүн хойд Азийн 
хуурай газрыг улам хуурайшуулж, цөлжилтөд хүргэх нөхцлийг бүрдүүлж 
байна гэж үздэг. Мөн түүнчлэн, бэлчээрийн даац хэтрэх, Говь нутагт заган 
ойн нөмрөг алдагдах, анжисаар газар хагалах, уул уурхайн олборлолт 
явуулах, малын туурай газрыг хөндөх зэргээр хөрсний гадаргууг эвдсэнээр 
элсэн шуурганы эрчим, давтамжийг эрс нэмэгдүүлж байна. Ийм хүчтэй 
шуурга нь хүний эрүүл мэнд, мал сүрэг, байшин барилга, тээвэр, аялал 
жуулчлал зэрэгт эдийн засгийн ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Нөгөөтэйгүүр 
элсэн шуурга нь Монголоос зүүн зүгт оршдог далайн үндсэн үржил шимийг 
нэмэгдүүлж, элс нь тухайн нутаг дахь хүчиллэг борооны нөлөөг 
саармагжуулан, уур амьсгалыг сэрүүцүүлэх нөлөө үзүүлдэг байна.  
 
Газрын менежментийг сайжруулах асуудал нь бусад олон асуудлын 
зэрэгцээ элсэн шуурганы тоо, сөрөг нөлөөг бууруулахад нэн чухал юм. 
Үүнийг 1997 оны Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт хүлээн зөвшөөрч, 
2003 оны шинэчилсэн хувилбарт бататгасан билээ. Уг хөтөлбөрт 
бэлчээрийн, нэн ялангуяа баянбүрд орчмын газруудад урьдчилан хамгаалах 
арга хэмжээ авах, тогтвортой менежментийг бүрдүүлэх, мөн түүнчлэн 
бэлчээрлэлтийг багасгах, ахуйн зориулалтаар түлшний мод бэлтгэх, эмийн 
ургамал түүх явдалд хяналт тавих зэргээр БНХАУ-тай хиллэсэн хилийн 
ойролцоох элсний хөрсийг тогтворжуулах, чадавхийг бэхжүүлэх, үр 
нөлөөллийг судлах зэргийн ач холбогдлыг тодотгожээ.  
 

 

Монгол Улс  

ба  

НYБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенц 
 
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага (НҮБ)-аас цөлжилтийг ядуурал болон 
өлсгөлөнд хүргэж буй гол шалтгаануудын нэг мөн болохыг хүлээн зөвшөөрч, 
Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийг (ЦТК) боловсруулан гаргасан билээ. Монгол 
Улс цөлжилтөөс үүдэлтэй бэрхшээлтэй асуудалтай тулгарсан бусад улс 
орны нэгэн адил ЦТК-д 1994 онд гарын үсэг зурж, УИХ уг конвенцийг 1996 
онд соёрхон баталжээ.  
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Энэхүү Конвенцид зааснаар, тус конвенцид нэгдэн орсон талууд  
Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (ЦТҮХ) боловсруулан гаргах үүрэг 
хүлээдэг. Монгол Улсын хувьд, ЦТҮХ нь гадаадаас тусламж дэмжлэг авах, 
дотоодын нөөц бололцоог дайчлах нэг хөшүүрэг болж иржээ. Монгол Улсын 
Байгаль орчны яам (БОЯ) Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хороогоор 
дамжуулан уг Конвенц болон Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг байна.  
 
ЦТҮХ-ийн хэрэгжилт нь гурван үе шаттай. Үүнд, нэгдүгээрт, засгийн газар 
болон орон нутгийн засаг захиргаад хоорондын ажлын харилцан уялдаа 
болон бодлогын зохицуулалтыг бэхжүүлэх хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх; 
хоёрдугаарт, цөлжилтийг хянах чадавхийг бий болгох, ихээхэн доройтож буй 
газруудыг тодорхойлох, мөн цөлжилтийн явцыг эсрэг чигт нь урвуулахад 
чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэх; эцэст нь шаардлагатай бүх ажлыг 
хэрэгжүүлж дуусган, цаашдын цөлжилттэй тэмцэх үндэсний чадавхийг 
бэхжүүлэх. Цөлжилттэй тэмцэх ажлыг одоогоор Экологийн үзэл баримтлал, 
Монгол Улсын тогтвортой хөгжил-21 дүгээр зуунд хөтөлбөр, Усны үндэсний 
хөтөлбөр, Ойн үндэсний хөтөлбөр, Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах 
үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг 20 
гаруй хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгаад байна.     
 
Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн Нарийн бичгийн дарга нарын газартай 
хамтран олон улсын семинарыг 2 удаа, мөн хэд хэдэн үндэсний семинарыг 
улсын болон орон нутгийн түвшинд зохион байгуулав. Үүний дүнд, олон 
нийтийн, нэн ялангуяа орон нутгийн ард иргэдийн дунд цөлжилтийн талаарх 
ойлголт, мэдлэг дээшилж байна. Монгол Улсын Засгийн Газар 1995-1998 
оны хооронд байгаль орчныг хамгаалах талаар хөрш болон бусад улс 
оронтой засгийн газар хоорондын 7, яамд хоорондын 20 гаруй гэрээ, 
хэлэлцээрийг байгуулав. Эдгээр гэрээ, хэлэлцээрийн дийлэнх нь 
цөлжилттэй тэмцэх ажилд хамтран ажиллах заалтуудыг агуулжээ. 1990 
оноос хойш, нийт 24.6 сая ам.долларын санхүүжилттэй 14 төслийг олон 
улсын хандивлагчдын тусламж дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байна.  
 
Монгол Улсын Засгийн газраас 2003 оны 6 дугаар сард 2003-2007 оны 
Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
шинээр батлан гаргав. Үүнд, энэ талаар авах практик арга хэмжээ, 
нөлөөллийн судалгаа, дасан зохицох арга хэмжээ, чадавхийг бий болгох, 
хамтын ажиллагааны асуудлуудыг тусгасан байна.  
 
Эх сурвалж: Монгол Улс: Байгаль орчны төлөв байдал, 2002 он, НҮБ-ын 
Хөгжлийн Хөтөлбөр, Монгол Улсын Байгаль орчны яам.         
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: ГАЗАР, ЯДУУРАЛ БА АМЬЖИРГААНЫ АРГА ХЭЛБЭР 
Эдийн засгийн шилжилтийн үе 1990-ээд онд нэгдлүүдийг тарааж, 
хувьчилснаар олон хүн ажилгүй хоцорлоо. Олон хүн өөрийн гэр бүлээ 
тэжээхээр мал аж ахуй эрхэлдэг болсон юм. Малчин өрхийн тоо 1990 онд 75 
мянга байсан бол 2001 он гэхэд 185,5 мянга болж хоёр гаруй дахин 
нэмэгджээxiii. Хуучин, шинэ малчид амьжиргааны хувьд хөлөө олсон 
байдлаараа, эд хөрөнгөөрөө, мал маллах чадвар, туршлагынхаа хувьд эрс 
ялгаатай байсан ба энэ нь бэлчээрийн менежментэд ихээхэн нөлөө 
үзүүлжээ. 
Малын тоо толгой 1993 оноос 1998 оныг хүртэлх хугацаанд маш ихээр 
нэмэгдэж, түүний дараа 1999 оноос 2001 оныг хүртэлх хугацаанд мөн ихээр 
хорогдсоны дүнд нийт 1990-2001 онд нийт малын тоо толгой харьцангуй 
тогтвортой байлаа. 1990-ээд онд малын тоо толгой ихээхэн нэмэгдсэний гол 
шалтгаан нь хөдөө аж ахуйн нэгдлийн тогтолцооны үед байсан 
борлуулалтын төвлөрсөн систем үгүй болсонтой холбоотой байв. Урьд нь 
мах болон хөдөө аж ахуйн бусад бүтээгдэхүүний зах зээл баталгаатай, 
бэлэн байсан тул намар бүр олон тооны мал нядалдаг байсан ба энэ нь 
үндэсний мал сүргийн тоо толгойн өсөлтийг хязгаарладаг байв. Түүнчлэн 
үүний үр дүнд өвөл, хаврын хахир хатуу улиралд арай цөөн тооны мал 
үлдээж,  тэжээх шаардлагатай болдог байв. 
Уг тогтолцоо нь 1990-ээд оны эхээр задрахын зэрэгцээ төрөөс бөөний 
агентуудаар дамжуулан өргөн хэрэглээний барааг татаастайгаар түгээх 
тогтолцоо үгүй болсноор малчин өрхүүдийн худалдан авах чадвар маш 
ихээр доройтсон байна. Малчид малаа өргөн хэрэглээний бараатай 
харьцуулахад харьцангуй хямд үнээр худалдахын оронд хөлөөр нь 
явуулахыг илүүд үзэх болов. 1990-ээд оны эхээс дундуур хүртэлх эдийн 
засгийн орчинд инфляци өндөр байснаас малчдын гол зорилго нь малынхаа 
тоо толгойг өсгөхөд оршиж байв. 
Хотоос хөдөөд шилжин суурьшигчдийн урсгал 1990-ээд оны эхээр тогтмол 
байсан ба ялангуяа улсын төв ба баруун нутгаар хөдөө орон нутагт оршин 
суугчдын тоо олноор нэмэгджээ. Энэ чиг хандлагын гол шалтгаан бол өмнө 
нь төрд зүтгэж байсан олон хүн ажилгүй болж, улсын болон хамтын 
нөхөрлөлүүдийн хөрөнгийн хувьчлалын үеэр цөөн тооны мал авч хөдөө гарч 
малчин болсон хүмүүстэй холбоотой ажээ. Энэ чиг хандлагаас эрс ялгаатай 
байсан нэг нутаг бол алс баруун хязгаарт буй Баян-Өлгий аймаг юм. Уг 
аймгийн дийлэнх оршин суугчид нь казах үндэстнүүд бөгөөд 1990-ээд оны 
эхэн үеэс тэндээс олон тооны цагаач ажилчид хоёр улсын Хөдөлмөрийн 
яамдын зохион байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээгээр Казахстан руу нүүсэн 
юм. Мөн алс зүүн хязгаар дахь Дорнод аймгийн зарим нутаг, хойд хэсэгт 
орших Хөвсгөл аймгийн зарим нутгууд ерөнхий чиг хандлагаас ялгаатай 
байв. Түүнчлэн томоохон хотуудад ойр нутгууд, тухайлбал, Хэнтий  
(Улаанбаатар хотод ойр), Сэлэнгэ (Дархан, Эрдэнэт хотуудад ойр), шинээр 
байгуулагдсан Говьсүмбэр аймагт хүн амын тоо нь багасчээ.  
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Дээрх чиг хандлага 1990-ээд оны хоёрдугаар хагас гэхэд ерөнхийдөө чигээ 
өөрчиллөө. Малчид болон хөдөөгийн бусад оршин суугчид өртөг зардлаа 
бууруулж, худалдааныхаа нөхцөлийг дээшлүүлэхээр зах зээл бараадаж 
эхлэв. Хүн амын төвлөрлийн энэ үйл явц нь сум (хязгаараас төв рүү), аймаг 
(аймгийн төвүүд болон тээврийн гол тэнхлэгүүд рүү) болон улсын 
(алслагдсан аймгуудаас, ялангуяа алс баруун аймгуудаас улсын төв рүү, 
Улаанбаатар хотод аль болох ойр) гэх  зэргээр бараг бүх түвшинд явагдаж 
эхлэв. 
Хөдөөгийн ихэнх нутгаас хүмүүс гарч эхэллээ. Энэ хандлага нь ялангуяа алс 
баруун хязгаарт илүүтэй ажиглагдаж байв (Увс, Завхан, Говь-Алтай аймаг). 
Гэвч энэ хандлагаас ч ялгаатай шилжилтүүд байсан юм. Тухайлбал, Баян-
Өлгий аймгийн хөдөөгийн оршин суугчдын тоо нэлээд ихээр нэмэгдсэн ба 
энэ нь шилжилтийн үеийн Казахстанаас шилжилтийн үеийн Монголыг илүүд 
үзсэн цагаач ажилчид эргэж ирэх болсонтой холбоотой юм. Түүнчлэн 
Дорнодын алслагдсан нутгийн хүн ам улам цөөрсөөр байв. Гэхдээ 
ерөнхийдөө хөдөөгөөс хотод, ялангуяа Улаанбаатар хотод шилжин 
суурьшиж буй үйл явц өргөн хүрээтэй явагдах болсон нь Засгийн газрын 
хувьд санаа зовоох томоохон асуудал болж хувирчээ. Үүний хариуд Монгол 
Улсын Засгийн газраас 2000 онд бүсчилсэн хөгжлийн талаар баримтлах 
бодлогыг зарласан ба уг бодлогын зорилго нь Монгол Улс даяар эдийн 
засгийн  хөгжлийн боломжийг арай жигд тархаахад оршиж байв. 
Үндэсний мал сүргийн дотоод бүтэц ч 1990-ээд оны эдийн засгийн 
өөрчлөлтүүдийн улмаас өөрчлөгдлөө. Хамгийн том өөрчлөлт нь, ямааны 
тоо 1990 онд нийт малын тоо толгойн 20 хувьтай тэнцэж байсан бол 2001 
онд 37 хувьд хүрч нэмэгджээ. Энэ өөрчлөлт нь, ноолуурын хэлбэлзэлтэй 
боловч өндөр үнэтэй холбоотой байв. Ямааны нийт дүнд эзлэх хувь хэмжээ 
нэмэгдсэн бол хониных буурсан байна. Хонины хувьд дээрх үзүүлэлт 1993-
2001 онд 58 хувь байснаас 46 хувьд хүрч багасчээ. Энэ өөрчлөлт нь урьд 
өмнө ноолуурын үйлдвэрлэлийг өргөн хүрээнд эрхэлж байгаагүй, тухайлбал, 
хойт зүгийн нутгуудад илүүтэй гарсан байна. 1990-ээд оны үед амьжиргааны 
түвшин хэрхэн өөрчлөгдсөнийг оролцооны аргаар үнэлсэн судалгааны 
дүнгээс харахад хөдөө орон нутгуудаас ихэнх хүн ам нь хамгийн 
бололцоотой байгаа нутагт ердөө Хятад улстай залгаа хилийн дагуух, 
ноолуур худалдах боломжтой газрууд л багтаж байлааxiv. 
Мал сүргийн бүтэц, тодруулбал хонь ба ямааны тоо ийнхүү өөрчлөгдсөн нь 
мал аж ахуйн эрсдэлийн менежментэд ихээхэн нөлөөлжээ. Учир нь ямаа 
хоньтой харьцуулахад хүйтэн цаг агаар болон тэжээл дутагдалд илүү 
өртөгдөмтхий байдаг аж. Харин бэлчээрийн менежментэд энэ нь хэрхэн 
нөлөөлсөн нь тодорхой бус байна. Хоньтой харьцуулахад ямаа өвсийг эмх 
замбараагүй хороодог нь хөрсний ногоон бүрхүүл, ургамлын зүйлийн тоо, 
бүрдэлд харьцангуй муугаар нөлөөлдөг гэж үздэг байна. 
Үндэсний мал сүрэг дэх үхэр, адууны эзлэх хувь хэмжээ 1990-2000 онд 
тогтвортой буюу тус тус 11% ба 9%-тай тэнцэж байв. Гэвч гурван жил 
дараалсан зудынxv улмаас эдгээр бод малын хорогдол бог малтай 
харьцуулахад илүү байсан.  
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Хэдийгээр 1990-ээд онд өрхийн мал сүргийн дундаж тоо толгойн хэмжээ 
нэмэгдсээр ирсэн боловч хуваарилалт нь илүү тэнцвэргүй болж ирлээ. Энэ 
нь нийгэмд ерөнхийдөө баян, хоосны ялгаа нэмэгдсэн хандлагыг дагаж 
байв. 1990 онд малчин өрхүүдийн 2/3 нь 30-аас илүүгүй малтай байсан бол 
2000 он гэхэд өрхүүдийн мөн ийм хувь нь 150 орчим малтай болсон байна. 
Ихэнх малчдын хувьд мал сүргийн тоо нэмэгдсэн ч энэ нь амжиргааны 
өртгийн хурдацтай өсөлтийг арай ядан гүйцэж байв. Харин цөөн тооны 
чинээлэг малчдын малын тоо 1990-ээд оны эцэс гэхэд маш ихээр нэмэгдсэн 
байна. 1999 оноос хойш малын төвлөрлийн энэ хандлага бага зэрэг 
өөрчлөгдсөн ба энэ нь чинээлэг малчид зудад малын үнэмлэхүй тоогоор 
илүүтэй нэрвэгдсэнтэй холбоотой (гэвч тэд ядуу малчдыг бодвол 
харьцангуй дүнгээр арай бага нэрвэгджээ). 
Хуучны малчидтай харьцуулахад 1990-ээд онд шинээр малчин бологсод 
мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд чадвараараа ч, туршлагаараа ч дутуу байв. 
Тэдний мал сүргийн тоо харьцангуй цөөн байхаас гадна илүү түргэн 
хорогдох хандлагатай байв. Шинэ малчид өрхийн хэрэгцээндээ малаа 
нядлах буюу худалдах нь илүү байсан. Мөн тэд туршлагатай малчдыг 
бодвол арай цөөн нүүж, төвлөрсөн газар, зам болон зах зээлтэй бусад 
газруудыг бараадах нь илүү байжээ. 
Түүнчлэн 1990-ээд оны эцсээр илүү чинээлэг малчид арай цөөн нүүдэг 
байдал ажиглагдсан. Тэдний хувьд өвөлжөө, хаваржааны хамгийн таатай 
газруудад бууж, тэндээ бусдыг бусад улиралд оруулахгүй байхаар жил 
тойрон суух болсонтой холбоотой юм. Ихэнх газруудад 1990-ээд оны эцсээр 
өвөлжөөг “эзэмших гэрээ” (түрээсийн хэлбэр боловч удаан хугацаатай бус) 
хуваарилах болсноор 1994 оны Газрын тухай хуулийн дагуух газрын эрхэд 
хууль эрх зүйн бөгөөд албан ёсны баталгаа болж, илүү чинээлэг малчид 
жил тойрон нүүдэллэлгүй амьдрах хандлагыг нь нэмэгдүүлжээ. 
Мал өмчлөлийн энэ ялгаатай хандлага болон үйлдвэрлэлийн ялгаатай чиг 
баримжаа нь бэлчээрийн менежментэд ихээхэн нөлөөтэй. Хүн ам (малчид) 
болон мал сүргийн тоо ерөнхийдөө нэмэгдэж байгаагаас гадна тэдний 
төвлөрөл нэмэгдэж байгаа нь бэлчээрийн хязгаарлагдмал нөөцийг 
барагдуулах шалтгаан болж байгаа нь гарцаагүй. Хэдийгээр бэлчээрийн 
экологи нь нарийн төвөгтэй бөгөөд хуурай газар нутаг нь төсөөлж байснаас 
илүү “тэсвэртэй” байдаг боловч төвлөрөл ихтэй газруудад бэлчээр нутаг 
ихээхэн дутагдаж байгаа нь эргэлзээгүй. Түүнчлэн газар зүйн хувьд  
хязгаарлагч хүчин зүйл ихтэй ойт болон уулархаг нутгаар мал аж ахуй ихээр 
эрхлэх болсноос бэлчээрийн дутагдал үүссэн байна. Малчдын ялгаа их 
болж байгаа нь өрхүүдийн мал сүргийн хэмжээ, мал маллах туршлагын 
ялгаа, нутгийн болон бусад газраас шилжин суурьшихаар ирсэн малчдын 
хоорондох ялгаа зэргээс үүдэлтэй юм. Энэ нь бэлчээрийн газрыг малчдын 
дунд хуваарилан зохицуулах ажлыг илүүтэй хүндрүүлж байнаxvi.  
Урьд өмнө нь малчдын зөвлөлүүд улирал бүр зохиогддог хурлаараа 
тодорхой улиралд мал бэлчээхээр зарим газрын үлдээхээр шийддэг чаддаг 
байсан. Гэвч орон нутгийн оршин суугчдын хоорондоо итгэх итгэлцэл 
алдагдаж, орон нутгийн оршин суугч бус хүмүүст орон нутгийн бэлчээрийн 
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газрыг ашиглуулахгүй байх талаар газрын тухай хууль тогтоомж дахь 
заалтууд хоорондоо зөрчилдөж байгаагийн улмаас дээрх хэлцэлүүдийг 
хэрэгжүүлэх боломжийг хангах механизм байхгүй байна. Энэ болон бусад 
хүчин зүйлийн улмаас бэлчээрийн газар болон  малчдын суурьших газрын 
талаарх маргаан улам бүр нэмэгдэж байна. 
 

Орон нутагт түшиглэсэн бэлчээрийн менежмент 
2000 оны 8 дугаар сараас 2002 оны 2 дугаар сарын хооронд Монгол Улсын 
нэр бүхий төрийн бус байгууллага НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран 
уламжлалт малчин айлуудын дунд бэлчээрийн менежментийг шинэлэг 
аргаар хэрэгжүүлэх төслийг туршиж үзжээ. Ингэхдээ хүн амын төвлөрөл 
болон зах зээлээс тусгаарлагдмал байдлаараа ялгаатай гурван хэсэг газрыг 
экологийн янз бүрийн бүсэд сонгож авчээ. 
Тус төслийн үндсэн санаа нь, малчид өөрсдийнхөө амьжиргаанд нөлөө 
ихтэй бусад үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах сонирхолтой тохиолдолд 
бэлчээрийн менежментийн тал дээр ч хамтрах магадлал өндөртэй байдаг 
гэсэн таамаглалыг туршиж үзэхэд оршиж байв. Эдгээр болон бусад үйл 
ажиллагаанд, тухайлбал, мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх, мал үржүүлэх, 
нэмэгдэл тэжээл бэлтгэх буюу худалдаж авах, малынхаа бүтээгдэхүүнийг 
борлуулах, боловсруулах зэрэг үйл ажиллагаа орж байгаа юм.  
Энэхүү таамаглалд үндэслэн төслөөс хэд хэдэн хамтран ажиллах чиглэлээр 
гаднаас өгөх боломжтой тусламж дэмжлэгийг үзүүлжээ. Төслийн хүрээнд 20 
буюу түүнээс дээш өрхүүдээс бүрдсэн бүлгүүдийг уламжлалт оршин суугаа 
байршил болон жилийн турш нүүж суудаг байршилд үндэслэн бүтэц зохион 
байгуулалтын хувьд бэхжүүлэх чиглэлийн тусламжаар хангалаа. Бүлгүүдэд 
бизнесийн болон зохион байгуулалтын чиглэлийн сургалт явуулсан юм. 
Түүнчлэн мал эмнэлгийн чухал шаардлагатай эм, малын нэмэгдэл тэжээл 
авах, өндөр үржил шимтэй үржлийн мал худалдаж авахад зориулагдсан 
эргэлтийн сан байгуулсан байна. Мөн орон нутгийн засаг захиргаад ч тэр 
малчдыг бүлэг болгож хооронд нь холбох үйлчилгээ үзүүлж байв. Үүний 
зэрэгцээ байгалийг хамгаалах бөгөөд нийгмийн бүх гишүүдийг хамруулахад 
чиглэсэн бэлчээр ашиглах практикийг нэвтрүүлэх зорилгоор тухайн үеийн 
газрын тухай хуулийн дагуу бүлгээр бэлчээрийн газар эзэмших гэрээ 
байгуулан ажиллахыг сурталчилсан юм.  
НҮБ болон Шинэ Зеландын Засгийн газраас үзүүлж байсан гадны 
туслалцааг 2002 оны 2 дугаар сард л дуусгавар болгосон юм. Хэдийгээр 
энэхүү туршилтын төслийн үр дүнг одоогоор дүгнэх арай эрт байгаа боловч 
эхлэлийг нь тавилаа. Уг туршилтын төслийг дууриалган илүү өргөн 
хүрээтэйгээр Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк болон Нидерландын 
Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа 
юм. Ирээдүйд гадны тусламжгүйгээр хэрэгжих боломжтой загварыг зохиож 
чадах эсэхээс цаашдын бие даан хэрэгжих боломж нь хамаарах юм. 
Түүнчлэн IDCR, GTZ-с ижил төстэй ажлыг санхүүжүүлж байгаа аж.  
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Эх сурвалж: CPR 2002, “Монгол Улсын Тогтвортой хөгжил -21 хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд үзүүлэх туслалцаа: Уламжлалт малчдын бүлгүүдийг 
бэхжүүлэх нь”,  НҮБ-д өргөн барих эцсийн тайлан, Улаанбаатар, Бодлогын 
чиглэлийн судалгааны төв 

 
Зуд ба бэлчээрийн эрсдэлийн менежмент 
Зуд гэдэг нь, мал бэлчээрлэх боломжийг хаадаг өвлийн цаг агаарын янз 
бүрийн нөхцөлийг илэрхийлсэн нэгдмэл үзэгдлийн нэршил юм. Зуд бол 
Монгол орны  малчдын хувьд тохиолддог үзэгдэл бөгөөд малчид зудтай 
тэмцэх, байгалийн хатуу хахир нөхцөлд дасан зохицож амьдарч сурсан 
байдаг. Бэлчээрийг бүрхсэн зузаан давхрага бүхий цас, эсвэл цас нь мөстөж 
мөсөн бүрхүүл болох нь зудын хамгийн түгээмэл хэлбэр юм (цагаан зуд). 
Хэрэв хур тунадас нь малын ундны усны гол эх үүсвэр болдог бол өвөл 
бэлчээрт мөс, цас байхгүй байх нөхцөл нь бас нэг төрлийн зуд болдог (хар 
зуд). Байгалийн бэлчээрт тэжээл бэлтгэх нь зуны богино улирлын үед орсон 
борооноос бараг бүхэлдээ хамаардаг тул өмнөх зун нь хур тунадас багатай 
бол өвс муу ургаж, өвөлжилтийг улам хүндрүүлдэг. Урьд өмнө нь 
ойролцоогоор 7 жилд нэг удаа томоохон зуд болдог байсан боловч сүүлийн 
жилүүдэд тохиолдсон шиг хэдэн жил дараалан тохиолдож байхад ч 
туршлагатай малчид зудад нэг их ажирдаггүй аж.  
1999-2000 оны өвлөөс эхлэн 2001-2002 оны өвөл хүртэл үргэлжилсэн хатуу 
хахир зуд нь төрийн бодлого боловсруулагчдад ч, гадаадын хандивлагчдад 
ч Монгол орны байгаль орчин мал аж ахуй эрхлэлтэд хичнээн эрсдэлтэй 
болохыг харуулсан юм. Сүүлийн жилүүдийн зуднаар мал урьд өмнө 
тохиолдож байгаагүй тоогоор хорогдсон нь ялангуяа туршлага багатай, 
шинэ малчдын амьжиргаанд маш муу нөлөө үзүүлжээ.  
1999/2000-2000/2001 онуудад үргэлжилсэн зуд нь нийтдээ 7 сая мал буюу 
нийт мал сүргийн 22 хувийг алдахад хүргэжээ. Бараг 10 мянган малчин өрх 
огт малгүй, 15 мянган өрх 100-аас цөөн малтай хоцорчээ. Ерөнхийдөө 150 
орчим малтай байхад малчин өрхийн амьжиргаа боломжийн түвшинд байх 
боломжтой гэж үздэг байна. Одоогоор нийт малчин өрхийн 75 хувь нь энэ 
шаардлагатай доод тооноос цөөн тооны малтай үлдээд байгаа ба ган, 
зудын нөлөөнд маш их өртөгдөмтхий байна.  
Бүх төрлийн малын хорогдлын байдлыг сүүлийн 30 жилийн үзүүлэлтэд 
үндэслэн шинжилж үзвэл, Монгол орны нийт нутгийн тухайд ган, зудад 
өртөгдөмтхий байдал нь эрс ялгаатай байгаа нь ажиглагджээ. Энэ 
шинжилгээг хийхдээ малын даатгалыг индексээр хийх боломжийг судалсан 
ба индекс нь нэгж өрхийн эрсдэлийг бус, аймгийн түвшин дэх эрсдэлийг 
үнэлэхэд үндэслэгдэж байвxvii. Ингэхэд Дундговь аймаг нь хамгийн өндөр 
эрсдэлтэй аймаг болсон ба энд эрсдэлийн үзүүлэлт нь хамгийн эрсдэл 
багатай аймгуудаас 5 дахин өндөр байв. 1999-2000 оны зуднаар Дундговь 
аймаг нийт мал сүргийнхээ 30 хувийг алдсан байна. 1999-2001 онд буюу 2 
жилийн хугацаанд хамгийн их нэрвэгдсэн аймаг болох Завхан аймаг нь нийт 
мал сүргийнхээ бараг тэн хагасыг алджээ. 
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Зудыг дан ганц байгалийн гамшиг гэж үзэх нь буруу юм. Сүүлийн үеийн 
зудны нөлөө нь Монголын хатуу хахир байгалийн нөхцөлөөс гадна бүтэц 
зохион байгуулалтын алдаатай холбоотой. Засгийн газар болон олон улсын 
хандивлагч нарын зүгээс туслалцаа үзүүлсэн нь хүний амь нас болон мал 
сүргийг аврахад чухал шаардлагатай байсан бол одоо малчид, орон нутгийн 
засаг захиргаад болон иргэд эрсдэлд бэлэн байх нь чухал гэж засгийн газар 
болон хандивлагчид үзэж байна. 
Энэ утгаараа Монгол Улсын Засгийн газраас 2001 оны хавар 47 тоот тушаал 
гаргаж, уг тушаалаар ган, зудын эрсдэлийн бэлтгэлийг сайжруулах ажлын 
үндэсний хөтөлбөрийг баталжээ. Уг хөтөлбөрийг үр дүнтэйгээр 
хэрэгжүүлэхэд Дэлхийн банк, Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн олон улсын сан, 
Азийн хөгжлийн банк болон бусад байгууллагын зүгээс туслалцаа үзүүлэх 
нь чухал ач холбогдолтой байх болно. Үүний тулд дор дурьдсан янз бүрийн 
арга хэмжээнүүдийг хослуулан авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Үүнд: 

• Эрсдэлийн прогноз, менежмент, болзошгүй үйл явдлын төлөвлөлтийг 
илүү урт хугацааг хамруулан боловсруулж, хэрэгжүүлэх ба чингэхдээ 
зудад хариу болох үйлдлийг байгууллагын үүрэг хариуцлагад 
тодорхой тусгаж өгөх 

• Мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүний борлуулалт, сурталчилгааг 
дэмжих арга хэмжээ авах. Үүний нэг зорилго нь, ган зуд болохоос 
өмнө малын тоо, толгойг эрчимтэй бууруулах боломжийг хангахад 
оршино. 

• Газрын тухай хуулийн үндсэн заалтуудыг эрх тэгш байдалтайгаар 
хэрэгжүүлэх боломжийг хангахын тулд бэлчээрийн ашиглалт, 
менежментийг орон нутгийн ард иргэдэд үндэслэн зохион байгуулах. 
Эдгээр заалтуудад төвөөс алслагдсан, дутуу ашиглагддаг бэлчээрт 
худаг ус гаргах, сэргээх, маргааныг шийдвэрлэх механизм зэрэг 
багтаж байгаа юм. 

• Нэмэгдэл тэжээл боловсруулах, түүний менежмент. Үүнд нэмэгдэл 
тэжээлийг механикжсан болон уламжлалт технологийг ашиглан зах 
зээлд зориулан үйлдвэрлэх бизнесийн төрөл бүрийн загварыг, мөн 
аймгийн түвшинд нэмэгдэл тэжээлийг онцгой нөхцөлд нийлүүлэхэд 
зориулсан эргэлтийн санг туршиж үзэх. 

• Малчдын хэрэгцээнд тохирсон бичил санхүүгийн үйлчилгээг бий 
болгох, үүний дотор малын даатгалыг цаг агаарын болон малын 
хорогдлын түвшинд суурилагдсан индекст үндэслэн хөгжүүлэх, бичил 
зээлийн үйлчилгээг хөгжүүлэх. 

Эдгээр арга хэмжээнээс гадна хөдөөгийн бага орлоготой хүмүүсийн 
эзэмшилд буй хөрөнгийг нэмэгдүүлэх нь илүү урт хугацааны сорилт юм. Мал 
маллахаас гадна амьжиргааг өөр зүйлээр тэтгэх боломжийг хангаснаар мал 
аж ахуйн салбарт ажиллан амьжиргаагаа найдвартай бөгөөд тогтвортойгоор 
авч явах боломж муутай малчдын хувьд тус салбараас “гарах” стратеги 
болж өгнө. Монгол Улсын Ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрөөс авсан 
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сургамжуудаас үзэхэд хөдөөгийн алслагдсан нутгаар амьдардаг ядуусын 
хувьд бичил санхүүгийн үйлчилгээг хүргэхийн ач холбогдол нь тодорч 
харагдсан билээ. Орон нутгийн оршин суугчид өөрсдөө хөрөнгө 
оруулалтынхаа хэрэгцээг ач холбогдлоор нь ангилан тодорхойлох, худаг, 
хөдөөгийн зам, эрүүл мэнд болон боловсролын үйлчилгээний байгууламж 
зэрэг жижиг хэмжээний дэд бүтцийн байгууламжыг авч явах чадвартай байх 
ёстой. 2000 оны Амжиргааны түвшинг оролцооны аргаар үнэлэх судалгаа 
нь, эдгээр хөрөнгө оруулалт болон үйлчилгээний төрлүүд нь мал аж ахуйг 
нүүдлийн аргаар хөтлөх боломжтой зохицсон хэвээр байхыг орон нутгийн 
оршин суугчид хүсэж байгааг харуулсан юм.  
 
 
 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БА  
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ 
Монгол Улсад газрын менежмент болон удирдлагын хууль эрх зүйн ерөнхий 
үндсийг 1992 оны Үндсэн хууль, 1994 оны Иргэний хуулиар тогтоож өгсөн 
билээ. Өмчийг эзэмших эрх нь Үндсэн хуулиар хамгаалагдаж, баталгаажсан 
үндсэн эрх юм. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлээр, газар болон бусад 
хөдлөх болон үр хөдлөх хөрөнгийг шударгаар авах, эзэмших бөгөөд өв 
залгамжлах эрхийг иргэдэд олгосон байдаг. Мөн 6 дугаар зүйлд, газрыг 
иргэдийн хувийг өмчлөлд өгч болох боловч бэлчээрийн газар, улсын ба 
тусгай хэрэгцээний газрыг үүнд хамааруулахгүй гэж заасан байна. Төрийн 
болон засгийн газрын байгууллагууд хувийн өмчийг төрийн хэрэгцээнээс 
бусад хэрэгцээнд, нөхөн төлбөргүйгээр авч болохгүй гэж заасан байдаг.  
1994 онд батлагдсан Иргэний хуулийн 7 дугаар бүлэгт өмчийн эрх үүсэх, 
дуусгавар болох, шилжүүлэх болон өв залгамжлах асуудлуудыг тусгасан 
байна. Мөн түүнчлэн үүнд газрын өмчлөл, эзэмшил болон ашиглалтын 
эрхийн талаарх тусгай журмуудыг тусгажээ. 87 дугаар зүйлд газрыг зөвхөн 
Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлэх тухай заасан бөгөөд тэд хуулийн дагуу 
өөрийн өмчөө эзэмших, ашиглах, бусдад шилжүүлэх эрхтэй юм. 
1994 онд батлагдсан Газрын тухай хуульд төрийн өмчит газрыг эзэмших, 
ашиглах, мөн газрыг хамгаалах харилцааг зохицуулдаг. Монголын иргэд, аж 
ахуйн нэгжүүд болон байгууллагууд төрийн өмчид буй газрыг түрээсээр 
ашиглах (үүний дотор бэлчээрийн газар, ой болон усны сав дагуух газар) 
эрхтэй бөгөөд үүний хугацаа нь 60 жил ба хугацааг нэмж 40 жилээр сунгах 
боломжтой. Гадаадын иргэдэд газрыг тодорхой зориулалтаар 5 хүртэлх 
жилийн хугацаагаар гэрээгээр ашиглуулж болох бөгөөд хугацааг нэмж 5 
хүртэл жилийн хугацаагаар сунгаж болно.  
Засгийн газраас, 1994 оны Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд 1995 
онд 143 тоот тушаалыг баталжээ. Уг тушаалаар аймаг, сумдын түвшний 
засаг захиргаадад Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх анхан шатны үүргийг 
ногдуулсан байна. 
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Гэвч энэ түвшний засаг захиргаадын чадавхи хязгаарлагдмал, хэрэгжүүлэх 
журам хангалтгүйгээс Газрын тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байсаар 
байна. Өнөөг хүртэл орон нутгийн засаг захиргаад газрын баталгаажсан 
эрхийг хуваарилахаас илүү бүртгэх ажлыг илүүтэй хийж ирсэн.  
2002 онд батлагдсан Газрын тухай шинэ хууль болон Газрыг Монгол Улсын 
иргэдэд өмчлүүлэх тухай хууль нь газрыг иргэд, байгууллагуудад 
өмчлүүлэх, ашиглуулах, мөн ийнхүү өмчлөл болон ашиглалттай холбоотой 
ажил үйлчилгээг зохицуулах чиглэлд хийсэн чухал алхам юм. Шинээр 
батлагдсан хуульд хэд хэдэн асуудлыг сайжруулан тусгасан нь чухал ач 
холбогдолтой. Үүнд газар тариалангийн газрыг богино хугацаагаар 
түрээсэлдэг байсныг (25 жил) үгүй болгосон, газрыг эзэмшигчид холбогдох 
орон нутгийн засаг захиргаадын зөвшөөрөлтэйгээр газрын зөвшөөрлөө 
шилжүүлэх буюу газрыг барьцаалах эрхтэй болсон зэрэг өөрчлөлтүүд 
багтаж байгаа юм. Тэрчлэн энэхүү хуулиар газрын эзэмшлийн эрхийг урьд 
өмнөх шиг нэгж өрхүүдэд бус, хот айлаас багагүй хэмжээтэй бүлэг өрхүүдэд 
өгснөөр хаваржаа, өвөлжөөний газар болон дагалдах бэлчээрийг нийтэд 
илүү хүртээмжтэй болгосон юм. Зуншлага болон намаржааны газрыг баг 
болон хот айлуудад өгөх бөгөөд үүнийг орон нутгийн оршин суугчид 
чөлөөтэй ашиглах боломжтой. Шинэ хуулиар, зун, намар мал бэлчээхийг 
хориглох (Заалт 54.2) замаар өвөл, хаврын бэлчээрийг хамгаалахыг зорьсон 
бөгөөд зөвшөөрөгдөөгүй улиралд газар ашигласан тохиолдолд авах арга 
хэмжээг (Заалт 66.3) мөн тусгасан байнаxviii.  

Газар ашиглалтын систем болон өмчийн эрх 
Газар ашиглалтын системүүдийг өмчлөлийн хэлбэрээр ангилдаг.  Өмчийн 
эрхийн гурван үндсэн хэлбэр нь хувийн өмч, орон нутгийн өмч болон төрийн 
өмч гэсэн хэлбэр юм. Дөрөвдэх хэлбэр буюу нээлттэй ашиглалт гэдэг нь 
өмчийн эрхийг хэн нэгэнд өгөөгүй нөхцөл юм. Хувийн өмчид байх үед газрын 
эрхийг хувь хүнд өгдөг бол төрийн өмчид байх нөхцөлд газрыг төр өмчилдөг. 
Харин газар орон нутгийн өмчид байх нөхцөлд орон нутаг нь газрыг өмчилж, 
нутгийн оршин суугчдад газрыг ашиглах буюу узуфрукт (бусдын өмчийг 
ашиглах ба ашиг тусыг хүртэх эрх) -ын эрхийг өгдөг. Аливаа улсад газрын 
янз бүрийн хэлбэрт эдгээр бүх буюу зарим хэлбэрүүд байж болно. Гэвч 
ихэнх улс оронд аль нэг хэлбэрийн өмчлөл нь бусдаас илүүтэй хэрэглэгддэг. 
Газрын түрээсийн системууд нэг бол хуулиар тогтоогдсон (төрийн хууль ёс), 
нэг бол олон жилийн уламжлал, практикаар тогтоогдсон (уламжлалт хууль 
ёс) байдаг.  
Монгол Улсын хувьд газар ашиглалтын янз бүрийн тогтолцоо байдаг. 
Газрын тухай шинэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд нийт хот суурингийн болон хөдөө 
аж ахуйн газар нутгийн 1 орчим хувь нь хувийн өмчид шилжих юм. Газар 
хувийн өмчид байх нөхцөлд газрыг ашиглах, шилжүүлэхэд тавих 
хязгаарлалт цөөн, ашиглалтын баталгаа илүү өндөр бөгөөд газрыг барьцаа 
хөрөнгө болгон ашиглах боломжтой байдаг. Гэвч нөгөөтэйгүүр газрыг эрх 
тэгш бус хуваарилах, газрын ашиглалтын хувьд хувийн болон нийгмийн 
ашиг сонирхол нэлээд зөрчилдөхөд хүргэж болзошгүй байдаг. Бэлчээрийн 
газрын хувьд эдийн засгийн үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал байдаг бөгөөд 
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энэ тохиолдолд хувийн өмчийн эрх нэг их түгээмэл бус, харин бүлгээр газар 
эзэмших эрхийг илүүтэй авч үздэг.  
Эх сурвалж: зохиогчид 

 
Газрын тухай хууль тогтоомжийн он цагийн бичиг, 1229-2002 
 

Хууль тогтоомжийн нэр Он Газар ашиглалттай холбоотой үндсэн 
заалтууд 

Их Засаг 1229 (1) Монголын Их Гүрний нүүдэлчин 
аймгуудын уламжлалт хуулиудыг нэгтгэж, 
бичсэн анхны хууль, (2) газар зүйн хувьд 
тогтоосон нутаг оронтой холбоотой 
малчдын тодорхой бүлэг, (3) тодорхой 
удирдагчдын удирдлага дор явуулах 
нүүдэлчдийн нүүдэл суудал 

Монгол-Ойрдын журам 1640 (1) Зэргэлдээ буюу ойролцоо нутаглах 
малчдын бэлчээрийн газрын эрхийг 
тодорхой тусгасан, (2) чөлөөтэй 
нүүдэллэхээс малчдыг хориглох заалтууд 
орсон 

Халх журам 1709 (1) Тал нутгийн уламжлалт хууль ёсыг улам 
цэгцэлсэн, (2) Монгол Улсад 16-р зууны 
сүүлээр Төвдийн буддын шашин 
дэлгэрсэнтэй холбогдуулан сүмийн болон 
энгийн ардуудын мал сүргийн бэлчээрийн 
газрын эрхийг зааглаж энэ талаар 
тодорхой заалтууд орсон, (3) Мөргөлийн 
газар болон тусгаарласан газрын талаарх 
заалтууд, (4) малчдын нутаглах газартай 
холбоотой маргааныг шийдвэрлэх 
шалгууруудыг албан ёсны болгосон 
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Манжийн хааны хууль 1798 (1) Нүүдэлчид хол зайд нүүдэллэн суухыг 
хориглосон ба энэ нь нүүдэлчин овгуудыг 
хоорондоо нэгдэж, хүчээ нэгтгэхээс 
сэргийлжээ, (2) Хунтайж нарын захирч буй 
газрын хил заагийг албан ёсоор судалж, 
газрын зураг болон газар дээр тусган, 
газрын зургийг Бээжин дэх захиргаанд 
хадгалуулсан, (3) Тайж, ноёд болон 
тэдгээрийн албатуудыг газар нутгийн хил 
хязгаараас давж нүүдэллэхийг хатуу 
хориглосон, (4) Бэлчээрийн уламжлалт 
эрхийг албан ёсны журамтай хослуулж 
хэрэглэж байсан ба энэ журам нь 
экологийн янз бүрийн бүсэд ялгаатай 
байсан, (5) Хувь хүн буюу цөөн өрхөөс 
бүрдсэн бүлгүүдийн хувьд өвөлжөө, 
бэлчээрийн эрх тодорхой заагдсан, 
түүнчлэн бусад улирлын газар, нүүдлийн 
зам болон өвс тэжээлийн нөөц газруудыг ч 
заасан нь олонтаа байсан 

БНМАУ-ын Газар 
ашиглалтын хууль 

1942 (1) Нэгдлүүдэд бэлчээр, газар тариалан 
болон тэжээл, ундны усны хамгийн сайн 
газруудыг сонгох эрхийг өгсөн, (2) Улирал 
бүр бэлчээрийг сэлгээх суурь зарчмыг 
хэвээр үлдээсэн боловч малчдыг газар 
зүйн арай бага нутаг дотор хязгаарласан 
(сум), (3) малын хорогдлыг багасгах 
зорилгоор байнгын хашаа, хашилт, худаг 
зэрэгт ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийсэн 
бөгөөд отрыг өргөн хүрээтэй сурталчилж, 
дэмжсэн (малыг таргалуулах, гүн цастай 
газар болон гангаас зайлсхийх, шинэ 
бэлчээрийг ашиглах зорилгоор стратегийн 
нүүдэл хийх) 

БНМАУ-ын Газар 
ашиглалтын тухай 
хууль 

1971 (1) Төрийн өмчид буй бүх газрыг бүр мөсөн 
нэгдэл, хоршоолол болон иргэдэд 
өмчлүүлсэн, (2) Нэгдлийн дарга нар гишүүн 
малчиддаа газрыг хуваарилах эрхтэй 
болсон (практикт голдуу уламжлалт эрхийг 
даган) 
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Монгол Улсын Yндсэн 
хууль 

1992 (1) Төр газрын талаарх бүх эрхийг өөртөө 
авсан бөгөөд газар нь төрийн 
хамгаалалтад байхаар заасан, (2) Монгол 
Улсын иргэдэд газар өмчлөх эрхийг 
олгосон, (3) 6 дугаар зүйлд, төрийн 
өмчлөлд буй бэлчээрийн газрыг хувьд 
өмчлүүлэхийг хориглосон, (4) Газрыг 
гадаадын иргэдэд шилжүүлэхийг 
хориглосон. Гэвч гадаадын иргэд тодорхой, 
бага хугацаагаар газрыг түрээслэх 
боломжтой, (5) 16.3-т үл хөдлөх болон 
хөдлөх хөрөнгийг шударгаар авах, эзэмших 
бөгөөд өв залгамжлах эрхийг тусгасан, (6) 
Хувийн өмчийг төрийн хэрэгцээнээс бусад 
тохиолдолд болон нөхөн төлбөргүйгээр 
хураан авахыг хориглосон 

Иргэний хууль (дахин 
өөрчлөгдсөн) 

1994 (1) Үүнд өмчийн хууль (өмчийн эрх үүсэх, 
дуусгавар болох, бусдад шилжихтэй 
холбоотой), мөн гэрээний хууль болон өв 
залгамжлалын хуулийг агуулсан, (2) 77, 87, 
100-117, 143 дүгээр зүйлд газрын өмчлөл, 
эзмшил болон ашиглалтын эрхтэй 
холбоотой, 281 дүгээр зүйлд, газар 
ашиглалтын асуудлыг тусдаа Газрын тухай 
хуулиар зохицуулах тухай заасан, (3) 95 
дугаар зүйлд өрхийн өмчийг эхнэр/ нөхөр 
болон өрхийн бусад гишүүд эзэмших, 
ашиглах, бусдад шилжүүлэхдээ ижил эрх 
эдлэх тухай заасан, (4) 181-1 дүгээр 
зүйлийг 1996 оны 10 дугаар сард 
батлагдсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нэмж 
оруулсан бөгөөд газар зэрэг үл хөдлөх 
хөрөнгийг хувийн өмчид шилжсэний дараа 
барьцаалж болох тухай заасан.  
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Газрын тухай хууль 1994 (1) Газрын эзэмшил, ашиглалт, 
хамгаалалтын харилцааг зохицуулсан, (2) 
20-24 дүгээр зүйлд орон нутгийн янз бүрийн 
түвшний засаг захиргааны үүргийн талаар 
заасан, 51 дүгээр зүйлд бэлчээрийн газрын 
ашиглалт, хамгаалалтын тухай заасан, 56 
дугаар зүйлд маргаан шийдвэрлэх тухай 
заасан байдаг, (3) Газар эзэмшигчид, 
ашиглагчид газрыг үр ашигтай болон үр 
дүнтэйгээр ашиглах, хамгаалахад тавигдах 
шаардлага тусгагдсан, (4) Монгол улсын 
иргэд, аж ахуйн нэгжүүд болон 
байгууллагууд төрийн өмчит газрыг 60 
хүртэлх жилийн хугацаатайгаар эзэмших 
(түрээслэх) боломжийг хангасан ба энэ 
эрхийг 40 хүртэл жилийн хугацаатайгаар 
сунгах боломжтой. Түрээсийн газрыг 
зөвхөн өв залгамжлах аргаар шилжүүлж 
болно, (5) Гадаадын иргэд газрыг 5 хүртэлх 
жилийн хугацаатайгаар эзэмшиж болох 
боловч газрыг хөдөө аж ахуйн буюу мал аж 
ахуйн зориулалтаар ашиглахыг хориглосон 
байна.  

Тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн тухай 
хууль 

1995 (1) Байгалийн онцгой газар, ховордсон 
бөгөөд цөөрсөн зүйл, түүхэн болон 
байгалийн дурсгалт газар, байгалийн 
сайхан газруудыг хамгаалах зорилгоор 
төрийн тусгай хамгаалалттай газрын 
ашиглалттай холбоотой харилцааг 
зохицуулсан, (2) Хамгаалалтын 4 төрлийн 
бүс тогтоож, төрөл тус бүрийн 
хамгаалалтын журмыг тодорхойлж, зарим 
төрлийн хувьд байгалийн онгон, 
хамгаалалттай болон хязгаарлагдмал 
ашиглалттай бүсэд газрын хэрэглээний 
талаар заасан. 
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Газрын төлбөрийн 
тухай хууль 

1997 (1) Иргэд, аж ахуйн нэгжүүд болон 
байгууллагууд газар ашиглалт, эзэмшлийн 
төлбөрийг улсын төсөвт төлөх тухай 
заасан, (2) Бэлчээрийн газрын ашиглалтын 
төлбөрийг малын нэгж, газрын үржил шим 
болон байршлаас хамааруулан тооцож 
байна, (3) Малчин өрхүүд бэлчээрийн 
болон хадлангийн газрын төлбөрөөс бүр 
мөсөн чөлөөлөгдсөн, (4) 0,07 га хүртэлх 
хэмжээтэй газрын төлбөрийг Монгол Улсын 
иргэдийн хувьд 90% хөнгөлсөн, (5) Газрын 
төлбөрийн орлогыг орон нутгийн төсөвт 
шилжүүлэх бөгөөд тодорхой хувийг газрын 
менежмент, хамгаалалт болон нөхөн 
сэргээлтэд зарцуулахаар заасан. 

Газрын тухай хууль 2002 Энэхүү бичиг баримтаас үзнэ үү 

Газрыг Монгол Улсын 
иргэдэд өмчлүүлэх 
тухай хууль 

2002 Энэхүү бичиг баримтаас үзнэ үү 

Эх сурвалж: Агритийм Канада 1997, Монгол Улс дахь мал аж ахуйн 
эрчимжсэн тогтолцооны судалгаа, Азийн хөгжлийн банкинд өргөн барьсан 
эцсийн тайлан, ТА2602MON 
 
Үндсэн хуулиар, бэлчээрийн бус газар хувийн өмчлөлд байж болох тухай 
заасан бол бодит байдалд Монгол орны нийт газар нутгийг төр өмчилсөөр 
байна. 2003 оны 5 дугаар сарын 1-нд  хүчин төгөлдөр болох Газрыг Монгол 
Улсын иргэдэд өмчлүүлэх тухай хуульд газрыг Монгол Улсын иргэдэд 
өмчлүүлэхээр хуваарилах, өмчлүүлэх газрын төрөл болон хэмжээ, олон 
нутгийн засаг захиргаадын эрх болон газрын өмчлөлийг хэрэгжүүлэх журам 
зэргийг тусгасан. Газрын төлбөрийн тухай хэмээх нэмэлт хууль нь Газрыг 
өмчлүүлэх тухай хуулийн практик хэрэгжилтэд шаардлагатай бөгөөд үүнийг 
Улсын Их Хурал хэлэлцсээр байна. Одоогоор энэхүү хуулийн заалтуудыг 
чухам яаж хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй байна. 
Шинэ хуульд газрын өмчлөлийг зөвхөн Монгол Улсын иргэдэд хязгаарласан 
хэвээр байгаа боловч үүнд газрыг иргэн бүрт бус, харин холбогдох орон 
нутгийн засаг захиргаанд албан ёсоор бүртгүүлсэн өрх бүрт хуваарилахаар 
заасан байдаг. Хуулийг хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын нийт газар нутгийн 1 
орчим хувь нь  хувийн өмчлөлд шилжинэ гэж үзэж байна.  
Хот суурин газрууд дахь газрын хувьчлал (нийт газар нутгийн 0.01 хувь)-ыг 
үнэгүй хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байгаа бол түүний дараагийн ээлжинд газар 
авахад төлбөр төлнө гэж үзэж байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын өрхүүд 
0.07 га хүртэлх хэмжээтэй газар авах эрхтэй. Хөдөө аймгийн төвүүдэд нэгж 
газрын хэмжээ нь 0.35 га, сумын төвүүдэд 0.5 хүртэл га-н хэмжээтэйгээр 
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хуваарилагдана. Газрыг түрээсийн нөхцөлөөр эзэмшиж буй хувь хүмүүс 
(өрхийн хамт) түүнийг төрөөс худалдаж авах давуу эрхтэй байх юм.  
Тусгай хамгаалалттай газар нь, Тусгай хамгаалалттай газрын тухай хуулиас 
гадна 1994 оны Газрын тухай хууль болон 143 тоот тушаалаар 
зохицуулагдана. Уг хуульд, орон нутгийн засаг захиргаад газрыг төрийн 
тусгай хамгаалалтад авч болно гэж заасан байдаг. Үүний адилаар 143 тоот 
тушаалд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын газрыг тусгай хэрэгцээнд 
авах төв засгийн газрын эрхийг тогтоосон байдаг. Энэ тохиолдолд 
зөвшөөрөл эзэмшигчид нөхөн төлбөр төлөх заалтыг хуульд оруулсан байна.  
Газартай холбоотой бусад чухал хуулиудад мөн дараах хуулиуд багтаж 
байна. Үүнд: 

• Газрын хэвлийн тухай хууль (1989). Энэ хууль нь газрын хэвлийн 
ашиглалт, хамгаалалттай холбоотой харилцаа, холбогдох үйл 
ажиллагаанд зөвшөөрөл өгөх харилцааг зохицуулдаг. Уг хуульд, 
газрын хэвлий нь төрийн өмч бөгөөд түүнийг зөвхөн ашиглалтын 
гэрээний үндсэн дээр бусдад ашиглуулж болох тухай заасан байдаг. 

• Ойн тухай хууль (1995). Тус хууль нь ойн зурвас бүхий газрын эрхтэй 
холбоотой харилцааг зохицуулдаг бөгөөд уг нөөцтэй холбоотой орон 
нутгийн эрхийг тусгасан байна. 

• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995). Энэ хуульд газар 
өмчлөгч, эзэмшигч болон ашиглагчдын газар болон түүний нөөцийг 
байгаль орчныг тогтвортой ашиглахад хүлээх үүргийн талаар заасан 
байдаг.  

• Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн тухай хууль (1997). Энэ хууль нь 
хувийн өмчлөлд буй үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, хамгаалалтын 
харилцааг зохицуулдаг.  

• Ашигт малтмалын тухай хууль (1997). Энэ хууль нь газрын тос болон 
хийгээс бусад эрдэс бүтээгдэхүүний судалгаа, олборлолт, холбогдох 
үйл ажиллагааны зөвшөөрөлтэй холбоотой харилцааг зохицуулдаг. 

• Газрын кадастр судалгаа, газрын кадастрын тухай хууль (1999). Энэ 
хууль нь кадастрын тогтолцоог хөгжүүлэх үндэс суурийг бий болгож 
өгсөн. 

• Үр хөдлөх хөрөнгийн татварын тухай хууль (2000). Уг хуулиар үл 
хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчдэд татвар ногдуулдаг. 

 

Хүний хөгжлийн төлөөх сайн засаглал хөтөлбөр ба Байгаль орчны 
үндэсний төлөвлөгөө 
2001 онд батлагдсан “Хүний хөгжлийн төлөөх сайн засаглал” хөтөлбөр нь 
Монгол Улсад нүүрлэж буй эдийн засгийн, санхүүгийн, улс төрийн, нийгмийн 
болон байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх Засгийн газрын албан ёсны 
хөтөлбөр юм.  
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“Хүний хөгжлийн төлөөх сайн засаглал” хөтөлбөрт 11 өндөр ач 
холбогдолтой арга хэмжээг тусгасан байдаг. Үүнээс дараах 3 нь байгаль 
орчны асуудлуудтай илүү холбоотой юм. Үүнд: (1) биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах үйл ажиллагааг орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжилтэй уялдуулах замаар тогтвортой хөгжил болон экологийн тэнцвэрийг 
хангахуйц байгаль орчны бодлогыг хэрэгжүүлэх, (2) газрын шинэчлэлийг 
гүнзгийрүүлэх, (3) хот суурин газрын агаар, ус, хөрсний бохирдлыг багасгах, 
хог хаягдлыг дахин боловсруулах замаар иргэдийн амьдрах орчинг 
сайжруулах. 
1995 онд батлагдсан Байгаль орчны үндэсний төлөвлөгөө (БОҮТ)-ний 
хөгжлийн зорилт нь Хүний хөгжлийн төлөөх сайн засаглал хөтөлбөрийн 
тэргүүн зэргийн ач холбогдлуудтай уялдаатай. БОҮТ-нд орсон арга хэмжээ, 
зорилт нь хөтөлбөрийн ирэх гурван жилийн ажлын төлөвлөгөөнд багтсан 
байгаа. Үүнд байгаль орчин, байгалийн нөөцийг тогтвортойгоор ашиглах, 
чадавхийг бэхжүүлэх, олон нийтэд мэдээлэл өгч, тэдний оролцоог 
дээшлүүлэх, бохирдлыг багасгах болон цөлжилттэй тэмцэх зэрэг арга 
хэмжээ багтаж байгаа юм. 
Эх сурвалж: Байгаль орчны яам, Улаанбаатар 

 

Ашигт малтмалын судалгаа, олборлолтыг зохицуулсан хууль 
тогтоомж, байгууллагууд 
Монгол Улс эрдэс баялгаар баян бөгөөд дэлхийд томоохонд ордог 
олборлолтын ажлуудыг энд явуулдаг болоод байна. Нүүрст устөрөгчийн их  
хэмжээний нөөц, мөн зэс, нүүрс, молибден, жонш, уран, тугалга, гянт болд, 
алт зэрэг 80 орчим төрлийн ашигт малтмалын 6,000 гаруй ордыг илрүүлээд 
байна. Уул уурхайн салбар нь аж үйлдвэрийн хамгийн том салбар бөгөөд аж 
үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 55 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг. 
Уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх Монгол Улсын хууль эрх зүйн болон төсөв 
санхүүгийн тогтолцоо нь Азид хамгийн ил тод бөгөөд дэвшилттэй 
тогтолцоонд тооцогдоно. Ашигт малтмалын нөөцийг зохицуулах хууль эрх 
зүйн акт бичиг баримт нь Үндсэн хууль, 1989 оны Газрын хэвлийн тухай 
хууль болон 1997 оны Ашигт малтмалын тухай хуулиас бүрддэг бөгөөд 
эдгээр хуулиар төр нь эрдэс баялгийн өмчийн эрхийг дангаараа эдлэх тухай 
заасан байдаг. Ашигт малтмалын хууль нь энгийн бөгөөд тодорхой журам 
бүхий, эрдэс баялгийн судалгаа, олборлолтын системийг тогтоож өгдөг. 
Одоогоор нийт газар нутгийн 20 орчим хувьд нь эрдэс бүтээгдэхүүний 
судалгаа, олборлолтын зөвшөөрөл олгогдоод байна. Судалгааны 
зөвшөөрөл нь 400,000 хүртэлх га газрыг хамруулах бөгөөд дээд тал нь 7 
жилээр Монголын буюу гадаадын иргэд, хуулийн этгээдэд олгогддог бөгөөд 
нэг хүн буюу хуулийн этгээд хэдэн ч зөвшөөрөлтэй байж болох юм байна. 
Олборлолтын зөвшөөрлийг 60 жилийн хугацаатайгаар зөвхөн хуулийн 
этгээдэд өгч болох ба үүнийг 40 хүртэлх жилээр сунгаж болдог. Ингэхдээ 
ашгийг гадаадад шилжүүлэх талаар ямар нэгэн хязгаарлалт байдаггүй. 
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Ашигт малтмалын зөвшөөрлийг бүхэлд нь буюу хэсэгчилж бусдад 
шилжүүлэх, барьцаа болгох боломжтой юм. 
Ашигт малтмалын тухай хуульд уул уурхайн үйл ажиллагааны байгаль 
орчинд үзүүлдэг нөлөөг шийдвэрлэхэд чиглэсэн зарим заалтууд бий (28-31 
дүгээр зүйл). Аливаа судалгааны болон олборлолтын ажлыг холбогдох 
байгаль орчныг хамгаалах байгууллагууд баталж өгдөг. Зөвшөөрөл 
эзэмшигчид байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ болон байгаль 
орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулах ёстой байдаг ба үүнийг жил 
бүр шинэчилж, улмаар байгаль орчны бохирдлыг тогтоосон хязгаараас 
хэтрүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангана. Түүнчлэн хөрөнгө оруулагчид байгаль 
орчныг болон байгалийн баялгийг хамгаалах талаар авсан арга 
хэмжээнийхээ талаар тайлагнах шаардлагатай байдаг. Гэвч зөвшөөрөл 
эзэмшигчид олборлолтын улмаас гарсан нөлөөг бүрэн арилгах, эсвэл 
байгаль орчны аюулыг бүрэн үгүй болгох үүрэг хүлээдэггүй. Тэд байгаль 
орчныг хамгаалахад зориулсан төсвийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний 
хөрөнгийг орон нутгийн банкинд тусгай дансанд байршуулж, байгаль орчны 
хамгаалалтын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлсэн тохиолдолд үүнийг буцааж 
олгодог юм байна. Энэ заалтын үр дүнд байгаль орчны хамгаалалт хүлээж 
байсан шиг сайн хэрэгжсэнгүй. Компаниуд ихэвчлэн байгаль хамгааллын 
ажлыг хүлээсний дагуу дуусгах хангалттай чадавхитай байдаггүй. 
Ерөнхийдөө байгаль орчны хамгаалалтын заалтуудын хэрэгжилт 
хүндрэлтэй байгаа. Энэ асуудалд нэрмээс болж байгаа нэг зүйл бол 
байгаль орчны хяналтын тогтолцоо сул байгаатай холбоотой юм.  
Засгийн газрын түвшинд ашигт малтмалын салбарт хамааралтай 
байгууллагууд нь Үйлдвэр, худалдааны яам, Байгаль орчны яам юм. Ашигт 
малтмалын газар болон Үйлдвэр худалдааны төрийн хянан шалгах алба нь 
уул уурхайн салбарт хяналт тавьдаг үйлдвэр худалдааны яамны үндсэн 
албадууд юм. Ашигт малтмалын газар нь геологи, уул уурхайн салбарт 
төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэг үүрэг хүлээдэг. 
Тодруулбал, энэ байгууллага нь Геологийн мэдээллийн төвийг ажиллуулах 
замаар геологийн мэдээллийг зохицуулж, бусдад олгох ажлыг хариуцдаг. 
Түүнчлэн энэ байгууллага нь эрдэс бүтээгдэхүүний нөөц газруудыг илрүүлэх 
чиглэлд судалгаа хийх, уурхай дахь байгаль орчны болон хөдөлмөр 
хамгааллын журмыг боловсруулдаг. Тус байгууллага нь өөрийн Геологи, уул 
уурхайн кадастрын албаараа дамжуулан ашигт малтмалын судалгаа, 
олборлолтын зөвшөөрөл олгох  үүрэгтэй.  
Үйлдвэр худалдааны төрийн хянан шалгах алба нь судалгааны болон 
олборлолтын ажилд хяналт тавьж, геологи, уул уурхайн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах, ашигт малтмалыг байгаль орчинд ээлтэй замаар 
ашиглах байдалд хяналт тавих асуудал зэргийг хариуцдаг. Байгаль орчны 
яам нь байгаль орчны байцаагч нарын тусламжтайгаар хяналтын албатай 
хамтран судалгаа, олборлолтын ажилд хяналт тавьж, улмаар байгаль 
орчны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах үүргийг хүлээдэг. Дэд 
бүтцийн яамны дэргэдэх Нүүрсний газар нь төрийн өмчит олборлолтын 
ажлыг удирдлагаар хангадаг. Орон нутгийн түвшинд аймгийн болон сумын 
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засаг захиргаад ашигт малтмалын  хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, байгаль 
орчны хамгаалалтын болон эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын журмын 
хэрэгжилтийг хангах үүрэг хүлээдэг. Аймгийн түвшинд эдгээр үйл 
ажиллагааг Үйлдвэр, худалдааны яамны дэргэдэх Мэргэжлийн хяналтын 
алба болон байгаль орчны ахлах байцаагч нар хариуцдаг. Үүний адилаар 
сумын түвшинд Үйлдвэр, худалдааны яам, Байгаль орчны яамнаас 
томилсон байцаагч  нар ажилладаг. 2002 онд Үйлдвэр худалдааны яам 
болон Байгаль орчны яамны давхардсан эрхийн асуудлыг шийдвэрлэх 
зорилгоор Засгийн газраас эдгээр байгууллагуудын бүтцийн өөрчлөлтийг 
хийхээр тушаал гаргаж, Ерөнхий сайдын шууд удирдлагын дор хяналтын 
нэгдсэн байгууллага бий болгожээ. Энэхүү шинэ байгууллага нь 2003 онд 
байгуулагдах төлөвтэй байгаа юм. 
Эх сурвалж: зохиогч нар 

 
Монгол Улсын газрын ашиглалтын байдал, журам болон газрын 
түрээсийн практикт гарч байсан өөрчлөлтүүд 
Монголын Их 
Гүрэн (1206-
1690) 

Манжийн 
засаглалын 
үеийн 
автономит 
байдал (1691-
1911) 

Коммунизмын 
эхэн үе (1924-
1959) 

Нэгдлийн үе 
(1960-1990) 

Хувьчлал 
(1990) 

Зохицуулах байгууллага 

Аймаг, овог Сүм хийд ба 
ноёд 
Хөрш 
зэргэлдээх 
ардууд (баг) 

Хөрш 
зэргэлдээх 
ардууд (албан 
ёсны журам 
бараг байхгүй) 

Нэгдэл Байхгүй 

Газар ашиглалтын байдал 

Өргөн 
хүрээтэй 
улирлын 
чанартай 
нүүдэл 

Хошууны хил 
хязгаар дотор 
(цэргийн засаг 
захиргааны 
нэгжүүд) 
Хол зайнд, ойр 
орйхон 
нүүдэллэсэн, 
экологийн хэд 
хэдэн бүсийг 
хамарсан 

Нүүдлийн зай 
болон 
хамруулах 
экологийн 
бүсийн тоо 
багассан 
Цөл газрыг 
жил тойрон 
ашигладаг 
байсан 

Сумын багууд 
дотор 
Жилд 
дунджаар 4 
удаа нүүж 
байсан 
Олон хашаа 
хашлага 
баригдсан 

Нүүдлийн зай 
богиносч, 
хоорондын 
хугацаа нь 
улам уртассан 
Цөлийн болон 
нөөц 
бэлчээрийг жил 
тойрон 
ашигладаг 
болсон 
Мал сүрэг  хот 
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болон зам 
дагаж 
төвлөрсөн 

Газрын ашиглалтын журам 

Аймаг, овгийн  
ахлагч нар 
нүүдлийг 
чиглүүлж, 
зааварчилдаг 

Ноёд нүүдлийг 
чиглүүлдэг 
Зарим нутгаар 
бэлчээхийг 
хориглосон 
байсан 
Тухайн 
улиралд 
зориулагдаагүй 
газрыг 
ашигласны 
төлөө орон 
нутгаас 
шийтгэл 
хүлээлгэдэг 

Албан ёсоор 
нүүдлийг 
зохицуулсан 
арга хэмжээ 
байхгүй 
Хөрш 
зэргэлдээ 
бүлгүүд 
хамтдаа 
нүүдэг 

Нэгдлүүд, 
улиралд нэг 
удаа 
нүүдэллэх, 
отор 
хэрэглэхийг 
дэмжиж, 
сурталчилдаг 
байсан 
Тээврийн 
хэрэгслийг 
нэгдлээр 
Онц байдлын 
үед хэрэглэх 
нөөц 
бэлчээртэй 

Албан ёсоор 
зохицуулсан 
журам байхгүй 
Улирлын 
зохицуулалттай 
нүүдэл байхгүй 

Газрын ашиглалт ба хууль эрх зүйн орчин 

Чингис Хаан 
болон түүний 
өв 
залгамжлагчид 
өөрсдөд нь 
үнэнч зүтгэсэн 
албадуудад 
газар 
хуваарилдаг 
байсан 
Талын 
уламжлалт 
хууль 

Ноёд 
хуваарилдаг, 
ингэхдээ 
дургүйцлийг нь 
хүргэх ёсгүй 
Тээвэр 
байхгүйгээс 
ядуучууд 
ашиглах 
боломж муутай
Талын хуулийг 
албан ёсны 
болгосон, 
түрүүлж ирсэн 
нь авах зарчим 
Маргааныг 
тамга (засаг 
захиргааны 
ажилтан) 
шийдвэрлэдэг 
1800-аад он 

Засаг 
захиргааныхаа 
хүрээнд 
уламжлалт 
хуулиар 

Нэгдлүүд 
бэлчээрийг 
хуваарилах 
ба ингэхдээ 
уламжлалт 
хууль ёсыг 
дагаж 
мөрдөнө 
Бүх өмч 
төрийн 
Маргааныг 
баг болон 
нэгдлийн 
хурлаар 
шийдвэрлэдэг 
(зөвлөл) 
Засаг 
захиргааны 
дотор 
хэлцэлүүдийг 
хэрэглэдэг 

Уламжлалт 
хууль ёс 
муудсан 
Газар ашиглах 
албан ёсны бус 
зохион 
байгуулалт нь 
шилжилтийн 
байдалд 
Бэлчээрийн 
түрээсийн 
тогтолцоог 
санал болгосон 
Маргааны орон 
нутгийн засаг 
захиргаад (баг, 
сум) 
шийдвэрлэнэ 
Хашаа 
хашлагуудыг 
хувьчилсан 
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гэхэд 
хэлцэлүүдийг 
орон нутгийн 
хүрээнд 
хэрэглэдэг, 
зарим газраар 
хадлан, хашаа 
болон 
өвөлжөөний 
газруудыг 
хамтарч 
хэрэглэдэг 

Эх сурвалж: Мариа Э.Фернандес- Гименес, 1999, “Тал нутгийг хадгалж 
үлдэх нь: Монгол Улс дахь бэлчээр ашиглалтын газар зүйн түүх”, Газар зүйн 
тойм 89(3):315-342, 1999 оны 7 дугаар сар 
 
Бүтэц, зохион байгуулалт 
Үндэсний түвшинд мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, байгаль орчны хамгаалалт 
болон байгалийн нөөцийн ашиглалт, хөдөөгийн хөгжилтэй холбоотой 
бодлогыг үндэсний хууль тогтоох байгууллагын (Их Хурал) Хөдөөгийн 
хөгжил, байгаль орчны байнгын хороо тогтоодог. Газар ашиглалтын журам, 
газрын менежмент, хамгаалалт болон удирдлагыг хангах үүргийг Байгаль 
орчны яам хүлээдэг (БОЯ). Энэ нь Засгийн газраас газрын талаар 
баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлдэг гол байгууллага юм 
(ялангуяа Газрын тухай хууль, Газрыг өмчлүүлэх тухай хууль болон 
Кадастрын судалгаа, бүртгэлийн тухай хууль). Түүнчлэн тус яам нь газрын 
менежменттэй холбоотой стандартууд болон журмуудыг тогтоох эрхтэй 
байдаг. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам (ХХААЯ) нь мал аж ахуйн салбартай 
холбоотойгоор эдгээрээс зарим үүргийг хүлээлцдэг.  
1997 онд үндэсний, аймгийн болон сумын түвшинд албатууд бүхий Газрын 
менежментийн агентлаг байгуулагдсан бөгөөд үүний зорилго нь газрын 
ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомж, засгийн газрын журмын 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, дэмжихэд оршдог. Хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, мөн газар төлөвлөлт, менежментийн үүргүүд нэлээд төвлөрөл 
багатай байдаг. Аймгийн түвшний (аймгийн болон нийслэлийн) болон сумын 
түвшний (сум болон дүүргийн) засаг захиргаад газрын бодлогын хэрэгжилт, 
газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг өөрийн засаг захиргааны 
хүрээнд хангах, газар ашиглалтад хяналт тавих, газрын менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулах, өөрийн засаг захиргааны нэгжийн хүрээнд 
бэлчээр болон суурьшсан мал аж ахуйн газар нутгийг тогтоох зэрэг 
үүрэгтэй. 
Сумын түвшинд одоогоор байгаль орчны байцаагч нар газрын менежмент 
болон байгаль орчны хамгаалалт гэсэн хоёр үүргийг давхар хүлээж байна. 
Гэвч тэд ихэвчлэн эдгээр үүргийг хүлээхэд шаардлагатай боловсрол, 
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туршлагаар дутагдах нь олонтаа. Доод түвшний орон нутгийн засаг 
захиргаад ч бас хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, газрын ашиглалтад хяналт 
тавих үүрэгтэй. Ерөнхийдөө баг, хорооны захиргаад өөрөөсөө дээд түвшний 
дүүргээс гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээдэг ба түүнээс 
гадна нийтийн хэрэглээний газрын хамгаалалт, ашиглалтыг хангах үндсэн 
үүрэгтэй байдаг.  
2002 онд батлагдсан Газрын тухай хуулиар газрын эзэмшил, ашиглалтын 
эрхийг олгох эрхийг баг болон хорооны түвшнөөс дүүргийн түвшинд (сум ба 
дүүрэг) шилжүүлсэн юм. Газрыг өмчлүүлэх шийдвэрийг ч бас дүүргийн 
түвшинд гаргах юм. Хэдийгээр газар авах өргөдөл өгөх явцыг хялбарчилсан 
боловч одоогоор баг хорооны түвшинд ямар үүрэг хүлээх, газрыг практикт 
яаж хуваарилах нь тодорхойгүй байна. 
Газрын менежментийн бий болохоор төсөөлж буй бүтэц зохион байгуулалт 
Монгол Улсын Засгийн газар 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам 
Байгаль орчны яам 
Газрын менежментийн агентлаг 
Аймгийн засаг захиргаа 
Байгаль орчны байцаагч нар 
Газрын хэлтэс 
Сумын засаг захиргаа 
Газрын алба 
Байгаль орчны байцаагч нар 
Багийн засаг дарга  
Орон нутгийн ард иргэд 
Нийслэлийн засаг захиргаа 
Газрын хэлтэс 
Байгаль орчны байцаагч нар 
Дүүргийн засаг захиргаа 
Газрын алба 
Хорооны засаг дарга 
Орон нутгийн ард иргэд 
 
Шинэ хуулиар Ерөнхий Сайдын ажлын албанд шууд харъяалагддаг Газрын 
менежментийн агентлаг байгуулагдсан бөгөөд энэ нь урьд өмнө ажиллаж 
байсан Газрын хэрэг эрхлэх газрын үүргийг авах юм. Улсын түвшин дэх 
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газрын менежментийн хэд хэдэн үүргийг (газрын бүртгэл, газрын кадастр 
болон газрын зохицуулалт) тус агентлагийн дор төвлөрүүлжээ. Түүнчлэн энэ 
агентлаг нь бодлого боловсруулахад ч тодорхой үүрэгтэй. Түүний үндсэн 
үүргүүдэд Засгийн газраас газрын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, 
Газрын менежментийн үндэсний төлөвлөгөө боловсруулах, кадастрын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж хэрэжүүлэх, журмууд болон газрын эзэмшил ба 
ашиглалтын зөвшөөрлийг батлах, газрын менежментэд шаардлагатай 
боловсон хүчнийг бэлтгэхэд оршиж байгаа юм. Аймаг, нийслэл хот болон 
дүүрэг бүрт газрын алба байгуулагдахын зэрэгцээ сумын түвшинд газрын 
байцаагч нар томилогдон ажиллах юм. Гэвч одоогоор тус агентлагийн 
байгуулагдах хугацааг тогтоогоогүй байна. 
Тус тусын газар нутгийн хувьд газрын менежментийн үйл ажиллагаа болон 
төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх ижил төстэй үүргийг аймаг, нийслэл хот болон 
дүүргийн газрын албадууд, сумдад газрын байцаагч нарт өгөх юм. 
Цаашилбал тэдгээрийн үүрэгт кадастрын судалгаа хийх, газрын мэдээллийн 
баазыг ажиллуулах, газрын төлбөр ногдуулах зэрэг ажил орж байгаа юм. 
Ерөнхийдөө газрын менежмент хариуцсан байгууллагад хүчин төгөлдөр 
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэлийг явуулахад шаардлагатай 
чадавхи хангалтгүй байна. Орон нутгийн засаг захиргаад төсвийн асар их 
хязгаарлалтын нөхцөлд ажилладаг бөгөөд сайн сургагдсан ажилтнуудыг 
татаж ажиллуулах бололцоогүй байдаг. 
Засаг захиргааны янз бүрийн түвшинд газрын менежментийн үүрэг 
хариуцлагыг хуваарилсан байдал тодорхой бус бөгөөд тэдгээрийн зарим нь 
хоорондоо давхардсан байх нь бий. Газрын тухай шинэ хуульд засаг 
захиргааны янз бүрийн түвшний үүргийг жагсаасан байдаг боловч ажил 
үүрэг давхцах, маргаан зөрчил гарах, эсвэл ямар нэг ажил орхигдох зэрэг 
асуудлуудыг авч үзээгүй байна. Байгаль орчны яам болон Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн яамны үүргийн хуваарилалт болон зохицуулалтын жинхэнэ механизм 
байхгүйгээс газрын хэрэглээ тогтворгүй, газрын менежмент сул байна. 
Зөрчилдөөнтэй хамгийн том асуудал бол уламжлал ёсоор бэлчээр байсан 
газрыг тусгай хамгаалалттай газар болгоход гардаг. Түүнчлэн Байгаль 
орчны яам ч, орон нутгийн засаг дарга нар ч байгалийн нөөц ашиглах 
зөвшөөрлийг олгох эрхтэй боловч чухам аль нь ямар нөхцөлд тус асуудлыг 
хариуцах нь тодорхойгүй байдаг. Үүрэг хариуцлагыг сайн зааглаж 
өгөөгүйгээс гадна ашиг сонирхлын дотоод зөрчлүүд асуудлыг улам 
доройтуулж байна. Эдгээрээс хамгийн хүндрэлтэй нь дүүргийн засаг дарга 
нар болон олон нутгийн байгаль орчны болон газар ашиглалтын 
албатуудын ашиг сонирхлын зөрчил юм. Дүүргийн засаг дарга нь богино 
хугацааны төсөв хариуцдаг тул хэрвээ газрын менежментийн төлөвлөгөө нь 
орон нутгийн төсвийн орлогыг бууруулахад хүргэхүйц байдлаар малын тоог 
багасгахаар байвал газрын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангах магадлал багатай юм. 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ИРЭЭДҮЙД ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ АСУУДАЛ 
Монголын Засгийн газар ч, олон улсын хандивлагч нар ч Монгол Улсын 
байгалийн нөөцийн ач холбогдлыг илүүтэй үнэлэх болоод байна. Засгийн 
газар нь ой, усны сав газар болон бэлчээрийн газар бүхий асар том газар 
нутгийг хамгаалах зорилттой. Энэ утгаараа хэд хэдэн хууль, тушаал баталж 
олон улсын чухал конвенциудад нэгдэн орсон юм. Гэвч албан ёсны 
бодлогын практик хэрэгжилт сул байгаа бөгөөд Монгол орны байгаль 
орчинд тулгарч буй аюул нэмэгдээд байна. 
Боломжтой мэдээлэл, шинжилгээний үндсэн дээр энэхүү тайланд дараах 
асуудлуудыг ирээдүйн томоохон сорилт, бэрхшээл, шийдвэрлэвэл зохих 
асуудал мөн гэж тодорхойлжээ. Үүнд: 

1. Мэдээллийг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох. Газрын тухай хууль 
тогтоомжийн агуулга, орон нутгийн засаг дарга нарын хэрэгжилтийн 
талаар хүлээх үүргийн тухай мэдээлэл олон нийтэд огт буюу бараг 
хүртээмжгүй байна. Газрын тухай шинэ хууль хэрэгжих механизм нь 
тодорхойгүй байгаа тул мэдээллийг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох 
нь чухал юм. Газрын тухай хууль тогтоомжийг боловсруулахад олон 
нийтийг оролцуулах нь орон нутгийн засаг захиргааны ажилтнууд 
хүмүүсийн итгэлийг хүлээж, ажлаа үр дүнтэйгээр хийхэд нь чухал ач 
холбогдолтой. Энэ утгаараа хэрэгжилтийн зааврууд нь нарийн боловч 
тодорхой, тухайн нөхцөл байдлуудад тохирсон бөгөөд уян хатан 
байхаас гадна ил тод байдлаар хэрэгждэг байх ёстой. 

2. Газар ба ядуурлын уялдаа холбоо. Засгийн газрын болон гадаад улс 
орны засгийн газруудын зүгээс газар болон ядуурлын холбоотой 
асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн хэд хэдэн санаачлагыг 
хэрэгжүүлсэн. Гэвч оролцогч байгууллагын чадавхи хангалтгүй болон 
мал аж ахуйгаас ангид амьжиргааны эх үүсвэр болох тодорхой 
боломж байхгүйгээс газрын менежментийг дорвитой сайжруулах 
болоогүй байна. 

3. Гамшгийн менежментийг хэрэгжүүлэх байгууллагын чадавхи. 
Байгалийн гамшигт хариу өгч ажиллах байгууллагуудын чадавхи сул 
байсаар байна. Хэдийгээр малчид хатуу хахир болон урьдчилан 
таамаглах боломжгүй цаг агаарт дасан зохицсон боловч шинэ малчид 
болон цөөн тооны малтай хүмүүс зуд болох тоолонгоор ихэнх 
хөрөнгөө алдах эрсдэлтэй байсаар байна. 

4. Газрын зах зээл. Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт тогтолцооноос 
чөлөөт зах зээлтэй эдийн засагт шилжиж дуусч байгаа энэ үед зах 
зээлийг бэхжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ  нь ойн нөөцийг илүү үр 
ашигтайгаар ашиглах, модыг боловсруулаагүй байдлаар ашиглахын 
оронд тухайлбал, тоосго ашиглах хөшүүрэг болж өгнө. 

5. Бэлчээрийн газрын ашиглалтын хууль тогтоомж. Зарим хуулинд 
ялангуяа бэлчээрийн газрын талаар зөрчилдсөн заалтууд байна. 
Газрын тухай шинэ хуулийг хэрэгжүүлэх явцад эдгээр зөрчлүүдийг 
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арилгах нь чухал. Цаашилбал бэлчээрийн газартай холбоотой 
маргааныг шийдвэрлэх зарим боломжууд байдаг. Эдгээр арга замууд 
нь газрын тухай хуульд тусгасан менежментийн аргаас гадна 
хэрэглэж болох нэмэлт хувилбарууд болж болох юм. 

6. Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн ойн аж ахуй эрхлэлт. Ойн нөөцийг 
орон нутгийн оршин суугчид өөрсдөө зохион байгуулалттай хэлбэрээр 
зохицуулах нь дээрээс доошоо чиглэсэн, үр дүн муутай аргаас илүү 
амьдралд нийцсэн арга юм. Орон нутгийн оршин суугчдын бүлгүүдэд 
ойн менежментийн эрхийг өгөхөөс гадна орон нутгийн ажилтнууд 
өөрсдийн хяналтын үүргээ гүйцэтгэхийн тулд хангалттай санхүүгийн 
болон боловсон хүчний нөөцтэй байх ёстой. 

7. Байгаль орчны менежмент болон хамгааллын ажлын санхүүжилт. 
Ерөнхийдөө багаль орчны хяналт болон менежментийн ажил нь дутуу 
санхүүждэг бөгөөд байгаль орчны хамгаалалтын заалтууд хэрэгжих 
нь ховор байдаг. Монгол Улсад уул уурхайн салбар хүрээгээ тэлэхийн 
хэрээр олборлолтын өмнө, олборлолтын үеэр болон түүний дараа 
байгаль орчныг хамгаалах заалтуудыг хэрэгжүүлэх нь чухал юм. 
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МОНГОЛ УЛС: ТООНЫ ХЭЛЭЭР 
 
Газар зүй Нийгэм, эдийн засаг 

Байршил: Хойд Ази, Хятад, ОХУ-ын 
хооронд 
Нийт талбай: 1,565 сая км2 

Улсын хилийн нийт урт: 8161,9 км 
Хиллэдэг улс тус бүрээр:  
БНХАУ-тай 4676,9 км;  
ОХУ-тай 3485 км 
Хамгийн өндөрлөг ба нам дор 
газар: 
Хамгийн нам дор газар - Хөх нуур 
518 м,  
Хамгийн өндөрлөг цэг - Найрамдал 
оргил 4374 м 
Ашигт малтмал: газрын  тос, зэс, 
молибден, гянт болд, фосфатууд, 
тугалга, никель, цайр, алт, мөнгө, 
төмөр 
Газрын хэрэглээ: 
Тариалангийн газар 5,7% 
Байнгын бэлчээр 81% 
Ойн сан бүхий газар 11,4% 
Бусад 1,9% (2000 оны тооцоогоор) 
Усжуулалттай талбай: 800 м2 (1993 
оны тооцоогоор) 
Уур амьсгал: эх газрын (өдрийн 
болон улирал хоорондын 
температурын ялгаа өндөртэй) 
Нийслэл хот: Улаанбаатар 
Засаг захиргааны нэгжүүд: 21 
аймаг (мужтай ижил). Аймаг нь засаг 
захиргааны хамгийн том нэгж юм. 
Нийт 21 аймагтай. Аймгаас доош 
түвшний нэгж бол сум (дүүрэгтэй 
ижил), энэ нь баг (дэд дүүрэг)-т 

ДНБ: 4,7 тэрбум ам.доллар (2000 
оны тооцоогоор) 
ДНБ-ий өсөлт: 1% (2000 оны 
тооцоогоор) 
ДНБ-ий бүтэц, салбараар:  
ХАА 36% 
Аж үйлдвэр 22% 
Үйлчилгээ 42% (2000 оны 
тооцоогоор) 
Мөнгөний нэгж: Төгрөг, 1 ам.доллар 
= 1097 төгрөг 
Инфляцийн түвшин: 7: 200 сая 
ам.доллар (1998 оны тооцоогоор) 
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 
өсөлт: 2,4% (2000 оны тооцоогоор) 
ХАА-н бүтээгдэхүүн: улаан буудай, 
арвай, төмс, малын тэжээл; хонь, 
ямаа, үхэр, тэмээ, адуу г.м. 
Экспортын дүн: 454,3 сая 
ам.доллар (фоб, 1999) 
Экспортийн түнш: Хятад 60%, АНУ 
20%, ОХУ 9%, Япон 2% (2000 оны 
тооцоогоор) 
Импортын дүн: 510,7 сая ам.доллар 
(сиф, 1999) 
Импортийн түнш: ОХУ 33%, Хятад 
21%, Япон 12%, Өмнөд Солонгос 
10%, АНУ 4% (1999) 
Хүн амын тоо: 2, 654 999 (2001 оны 
тооцоогоор) 
Хүн амын өсөлт: 1,4% (2000 оны 
тооцоогоор) 
Ядуурал (ядуурлын түвшнөөс 
доогуур хувь хэмжээ): 40 (2000 оны 
тооцоогоор) 
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хуваагддаг. Нийслэлд дүүргийг 
дүүрэг, дэд дүүргийг хороо гэж 
нэрлэдэг. 
Санхүүгийн жил: 1 дүгээр сарын 1-
нээс 12 дугаар сарын 31 
Тусгаар тогтносон: 1921 оны 7 
дугаар сарын 11 (Хятад улсаас) 

Төрөлт: 1000 хүн тутамд 21,8% 
(2001 оны тооцоогоор)  
Нас баралт: 1000 хүн тутамд 7,1 
(2001 оны тооцоогоор) 
Нялхсын эндэгдэл: 1000 амьд 
төрөлтөд 53,5 (2001 оны тооцоогоор) 
Дундаж наслалт: 64 нас 
Усны найдвартай эх үүсвэр бүхий 
хүн амын хувь: 60% 
Ус цэвэрлэж хэрэглэж байгаа  хүн 
амын хувь: 25% 
Бичиг үсэг тайлагдсан байдал  (15 
настайд): 97% 

 



 46

ТЭМДЭГЛЭЛ 
 
 
                                                 
i Уулархаг тал хээрийн нутгаар жилийн дундаж хур тунадасны тївшин 250 
мм орчим байдаг бол говь хээрийн нутгаар 100 буюу тїїнээс доош мм-тэй 
тэнцэнэ. 
ii Ж.Э.Эллис ба Т.Чулуун, 1993 он, “Цаг агаар, экологи ба Монгол орны 
малчдын газрын хэрэглээний талаарх харьцуулсан судалгаа”. Монгол орны  
тал хээрийн экосистем бага хуралд тавигдсан илтгэл, 11 дїгээр сарын 4-7, 
Racine, WI: Wingspread Center 
iii М.Э.Фернандос-Гименес ба Б.Аллен-Диас, 1999 он, “Монгол Улсад 
бэлчээрийн ургамлын тэнцвэргїй системийг туршиж їзэх нь”, Хэрэглээний 
Экологийн Сэтгїїл, 36:871-885 
iv Монгол Улсад малын хоёр стандарт нэгж хэрэглэгддэг. Том мал буюу 
адуу, їхэрийг бод гэдэг бол хонь, ямаа гэсэн жижиг малыг бог гэдэг. Энд буй 
їзїїлэлтийг бодоор илэрхийлсэн бєгєєд їїнд 1 бод = 1 адуу/ їхэр (сарлагийг 
оролцуулаад), 7 хонь/ ямаа, 0.5 тэмээтэй тэнцдэг байна. 
v Байгаль орчны хууль тогтоомжийн талаархи нэмэлт мэдээллийг энэ 
баримт бичгийн 3 дугаар бїлгээс авна уу. 
vi Шигїї ой гэдэг нь тухайн ойн модны дээд талын їндсэн бїрхэвч нь 
хоорондоо нийлсэн бєгєєд гэрлийг модны ёроолд шууд хїргэдэггїй ой юм. 
vii Дєнгєж 2.5 см диаметртэй шинэс мод 40 настай байх ч тохиолдол байдаг 
viii Шинэс болон бусад модоор тэжээгддэг шинэсийн эрвээхэй болон азийн 
эрвээхэй жилд 100 мянга орчим га ойг сїйтгэдэг.  
ix Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, 2000 он, Дэлхийн 200 экобїс нутаг 
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/ecoregions/globalzoo/pages/hom
e.htm 
x Гунин ба бусад, 1999 он, Монгол Улсын ургамлын динамик, Клюьер, 
Амстердам 
xi Сум (дїїрэг) гэдэг нь Аймгийн доод тївшний орон нутаг дахь засаг 
захиргааны нэгж. Сумыг баг (дэд дїїрэг)-т хуваадаг. Нийслэл хот болон хот 
суурингийн бусад газарт дїїргийг Дїїрэг, дэд дїїргийг Хороо гэж нэрлэдэг. 
xii Эдгээр тодорхойлолтын тухайд бэлчээрийн ургамлын нємрєгийн 
єєрчлєлт, эсвэл  зїйлийн бїтэцтэй холбоотой эсэх нь, мєн хээрийн 
судалгааны ажиглалтад їндэслэсэн эсэх нь, тийм бол хэдэн тїївэр газраас 
авсан ажиглалтад їндэслэсэн эсэх, мєн ургамалжилтад гарсан єєрчлєлт нь 
эргэлт буцалтгїй эсэх нь тодорхойгїй байна.  
xiii Энэ нь 351 мянган хїн буюу хїн амын 17 хувиас 834,750 хїн буюу хїн амын 
34 хувьд хїрч нэмэгджээ. 
xiv ЇСГ ба Дэлхийн банк, 2000 он, “Монголын Хїн амын амжиргааны тївшинг 
оролцооны аргаар їнэлсэн судалгаа”, Улаанбаатар, Монгол Улс 
xv Зуд гэдэг нь мал бэлчээрлэх боломжгїй болоход хїргэдэг євлийн цаг 
агаартай  холбоотой хам нєхцєл байдлуудыг нэрлэсэн нэр томъёо юм. 
Нэмэлт мэдээллийг дараагийн дэд хэсгээс їзнэ її. 
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xvi Р.Мээрнз, 1996 он, “Коммунизмын дараах Монгол Улсад орон нутаг, 
хамтын їйл ажиллагаа болон хамтын бэлчээр”, Хєгжлийн судалгааны сэтгїїл, 
32 /3/:297-339 
xvii Ж.Скийз, А.Энх-Амгалан, 2002 он, “Монгол Улсад малын даатгалын 
боломжийг судлах нь”, Бодлогын судалгааны бичиг баримт 2886, 
Вашингтон, ДС, Дэлхийн банк  
xviii Шинэ хуулийн 6.2 дугаар саалт болон 54.2 дугаар заалтууд бэлчээрийн 
газрыг їнэгїй ашиглах асуудлаар хоорондоо зєрчилтэй байна. 6.2 дугаар 
заалтад, бэлчээрийн газар, бэлчээрийн газар дахь усны цэгїїд, худаг болон 
хужир марз зэрэг нь “Эзэмшил, ашиглалтад олгосон эсэхээс їл хамааран 
тєрийн зохицуулалттайгаар нийтээр ашиглана” гэж заасан байна. 


