
Талуудад өгөх Зөвлөмжүүд 

Усны Эх Үүсвэрийн Мониторингийн тухайд  

 Усны мониторингийн ил тод байдлыг сайжруулан, ОТ-н олж мэдсэн 

зүйлсийг малчдын ажиглалттай уялдуулах. Аргачлал, олж илрүүлсэн 

зүйлсийг хамтдаа судлан хянах. Хамтын оролцоот мониторинг ба 

төлөвлөлтийг цаашид сайжруулах анхны алхам болгон малчдын 

ажиглалтуудыг (ХШБ ба хоёр тал хоёулаа) хамтдаа судалж үзэхийг ХШБ 

санал болгож байна.  

Талууд: Орон нутгийн засаг захиргаа (Багийн засаг дарга, Сумын гидрологийн 

техникч), ОТ ба нутгийн малчид өөр өөрсдийн мониторингийн арга 

ажиллагааг ярилцан хэлэлцэж, газар дээр нь очиж үзэн, мониторингийн 

аргачлалыг харилцан тохирч, мониторингийн хуваарийг гарган, түүнийг 

хэрэгжүүлэх.    

 ХШБ-ийн урьдчилсан тайланг (2014 оны 4 сард) танилцуулсны дараа УЛТ-

гаас 20 км-ын зайд буй малчдыг ОТ усаар (усны сав болон машинаар 

хүргэн) хангасан. Энэ чармайлтаа үргэлжлүүлэн, Ундай голын сав дахь 

өрхүүдэд усны хомсдол учирсаар байвал шаардлагатай тохиолдолд 

ихэсгэх хэрэгтэй.  

Талууд: Багийн засаг дарга, Сумын мал аж ахуйн тасгийн холбогдох  

ажилтнууд, Сумын бэлчээр, газрын төлөвлөлт хариуцсан газрын мэргэжилтэн 

нутгийн малчидтай хамтран малчдын усны хэрэгцээг тодорхойлж, компанийн 

холбогдох хэлтсүүдтэй хамтран ажиллаж, компанийн туслалцааг зохицуулах. 

Усны эх үүсвэр бий болгох асуудлаар (гүний худаг) орон нутгийн засаг захиргаа 

Аймаг/Төв Засгийн газартай ажлаа уялдуулах.   

Бэлчээрийн Мониторингийн тухайд   

 Мониторингийн тухайд, Нутгийн Түншлэлийн хийсэн Бэлчээрийн 

Хамтарсан Үнэлгээнд Ундай голын дагуух мониторингийн цэгүүдийг 

хамруулах;  УЛТ доторх ОТ-н мониторингийн цэгүүдийг мөн тэрхүү 

системд оруулах хэрэгтэй.  

 Хамтын оролцоот (бэлчээрийн) мониторинг нь хүмүүсийн  “сэтгэлийг 

тайвшруулах” төдийгээр зогсох бус харин хамтран шийдвэр гаргах, 

нөлөөллийг багасгах үр дүнтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхэд ашиглах 

хэрэгсэл болох ёстой. 

 Гэрээт гүйцэтгэгч нь шинжлэх ухааны хэд хэдэн судалгаагаар (Kaкинума, 

Tакацуки (2012)1, Tүмэнжаргал С. (2012)2, Фернандес Гименес, ME 

(2000)3, Maрин, A. (2009)4) батлагдсан малчдын мэдлэг мэдээлэл, арга 

                                                             
1 Какинума, Taкацуки (2012) : Монголын хойд хэсэгт Бэлчээрийн Менежмент хийхдээ нутгийн ард 
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нутгийнхний ойлголт; Колорадогийн Улсын Их Сургуулийн Магистрын зэрэг горилсон сэдвийн 
хэсэг, Форт Коллинс, Колорадо 
3 Фернандес-Гименес, ME (2000): ME. Монголын нүүдэлчин малчдын гүйцэтгэх үүрэг: Бэлчээрийн 
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4 Maрин, A. (2009): Морьтнууд шуурганд: Монгол дахь уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дүн шинжилгээ 
хийхэд монгол малчдын ажиглалт хувь нэмэр болсон нь; Дэлхий Нийтийн Байгаль Орчны 
Өөрчлөлт – хүн ба бодлогын цар хүрээ  Байгаль орчны өөрчлөлт 01/2010; 20(1):162-176. 
DOI:10.1016/j.gloenvcha.2009.10.004). 
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ухааныг үндэслэл, ач холбогдлынх нь дагуу бүрэн хамруулж чадахаар 

сайн мэргэшсэн байх.  

 Ундай голын дагуух нэмэлт цэгүүдийн ажиглалт хяналтыг орон нутаг 

дахь ЦУОШГ-ын ажилтан гүйцэтгэж, төсөв хөрөнгийг нь ЦУОШГ-аас  

улсын хэмжээнд баталж өгөх шаардлагатай.  

Хамтарсан үнэлгээ болон одоо хэрэгжиж буй бэлчээр ба амьжиргааг 

сайжруулах ажил аль алиныг эрчимжүүлж, Баг, Сумын түвшинд хийгдэж буй 

хууль тогтоомжоор батлагдсан бэлчээрийн менежментийн мониторинг, үнэлгээ, 

төлөвлөлт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд явуулах хэрэгтэй. (Үүнд орон 

нутаг дахь ЦУОШГ-ын ажилтны мониторинг, газрын мэргэжилтний хийх 

бэлчээрийн чанарын үнэлгээ, ГХКГЗЗГ-т мэргэжлийн байгууллага 5 жил тутамд 

хийж өгдөг үнэлгээ зэрэг орно). 

Талууд: Нутаг Түншлэл, ОТ-н холбогдох хэлтсүүд, сумын засаг захиргааны 

мал аж ахуйн тасгийн ажилтнууд, ЦУОШГ (цаг уурын техникч) ба ГХКГЗЗГ 

(газрын мэргэжилтэн) малчидтай хамтран хамтын оролцоот 

мониторингийн протоколыг боловсронгүй болгож, мониторингийг 

хэрэгжүүлэх. Орон нутаг дахь ЦУОШГ-ын ажилтан санал, үндэслэл бэлтгэн  

ЦУОШГ-т өгөх; ЦУОШГ саналыг судлан, үнэлээд, жил бүрийн мониторингийн 

төсөв хөрөнгийг баталж өгөх.  

 Засгийн газрын зүгээс холбогдох чиглэлийн хэрэгжүүлэгч агентлагуудын 

(ГХКГЗЗГ, ЦУОШГ, ҮХААЯ) бэлчээр, малын мониторинг, менежментийг 

хариуцан суманд ажиллаж буй  мэргэжилтнүүдээр дамжуулан энэ 

ажиллагаанд бүрэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх хэрэгтэй; компаниас 

суманд оруулж буй хөрөнгө оруулалт, дэмжих хөтөлбөрүүд засгийн 

газрын туслалцааг орлохгүй тул хамтран ажиллах шаардлагатай.  

Талууд: ҮХААЯ, ЦУОШГ, ГХКГЗЗГ-ын холбогдох газар, хэлтсүүд 

Байгаль Орчин ба Нийцэлтэй холбоотой Бүх Мониторингийн тухайд 

 Төслийн нөлөөллүүд болон төслөөс байгаль орчны мониторинг, 

удирдлагыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг үр дүнтэй үнэлэхийн тулд засаг 

захиргаа (Сум ба Аймгийн түвшинд) ба төрийн бус /иргэний нийгмийн 

байгууллагуудын орон нутагт мониторинг хийх чадавхийг бэхжүүлэх 

шаардлагатай. 

Талууд: ОТ, орон нутгийн болон төв байгууллагууд, хандивлагч 

байгууллагууд/ТББ засаг захиргаатай хамтран 

Хэсэг 2 

Бэлчээр, Амьжиргаанд Нөлөөлсөн Байдлын Тоон Хэмжигдэхүүний 

тухайд  

 Голын үндсэн урсгалыг өөрчилснөөс бэлчээрт учирсан нөлөөллийг 

тоогоор илэрхийлэхийн тулд БСТ-өөс бэлчээрийн ачааллын үнэлгээ 

хийхдээ боловсруулсан аргачлалыг ашиглан бэлчээрийн нэмэлт 

ачааллыг тооцон гаргаж болох юм.  

 Төслийн барилгын ажил эрчимтэй явагдаж байхад (БСТ 2012 он) 

амьжиргааны алдагдал болон өрхүүдэд (нүүлгэн суурьшуулсан) учирсан 

гарз хохирлын тоо хэмжээг гаргаагүй (2012 онд хийсэн компанийн 

судалгаанд); гэтэл нөлөөлөлд өртөж буй өрхийн тоо нэмэгдсээр 

байгаагийн хэрээр алдагдал, хохирлыг тодруулан, тогтоож, хүлээн 



зөвшөөрөх шаардлага улам нэмэгдэж, цааш урагшлах урьдчилсан 

тохирооны нэг болж байна. 

 

Уламжлалт мал аж ахуйн амьжиргааны алдагдлыг (орлого алдсан, мал 

аж ахуйн бүтээмж буурсан зэргийг) өрхийн хэмжээнд тодорхойлох 

судалгаа хийж, нутгийн малчдын амьдрал ахуйд учирсан нийт 

нөлөөллийн нарийн төвөгтэй асуудлыг авч үзэхийг зөвлөж байна; 

ингэхдээ a) хүн ам зүйн болон мал аж ахуйн бэлэн байгаа тайлан мэдээ, 

б) мал хөтөлбөрийн үзүүлэлтүүд, в) малчдын зөвшөөрөлтэйгээр авсан 

өрхийн түвшний мэдээлэл, мөн малчид, орон нутгийн засаг захиргаатай 

хамтран боловсруулах бусад үзүүлэлтүүдэд үндэслэх хэрэгтэй.  

 

Уг судалгаагаар малчин өрхийн тоо буурч байгаа (улсын дунджаас их) 

мөн малчид эдийн засгийн өөр хэлбэрт шилжих шийдвэр гаргах болсны 

шалтгааныг тодруулах хэрэгтэй. Үүнийг Ундай голын сав дахь гадаргын 

болон гүний усны нөөцөд учирсан нөлөөллийн улмаас бэлчээр 

алдагдсан, усны нөөц багассантай холбон судлан шинжлэх 

шаардлагатай.  

Талууд: ОТ ба МТ судалгаа хийх шинжээчидтэй гэрээ байгуулах; судалгааг 

хийхдээ орон нутгийн засаг захиргааны ажилтнууд, малчидтай нягт 

хамтран ажиллах 

Экосистемийн Үйлчлэлүүд Алдагдсанд Үнэлгээ хийх тухайд 

 Ус, усны хүрэлцээнд нөлөөлөл бий болсны улмаас орон нутгийн малчин 

иргэдэд учирсан алдагдлын тоон хэмжээг гаргахын тулд Ундай голын сав 

газрын өмнө үзүүлж байсан экологийн үйлчилгээний эдийн засгийн үнэ 

цэнэд үнэлгээ хийх шаардлагатай. (Эдийн засгийн үнэлгээ бол эдийн 

засгийн тооцоолол, тэгэхээр ийм үнэлгээг өмнөх байдалтай харьцуулж 

хийнэ.) 

Талууд: “Ундай голын экосистемийн үйлчилгээний эдийн засгийн үнэ цэнэ” 

судалгааг хийх шинжээчтэй ОТ гэрээ байгуулах 

Мал Аж Ахуйн Бүтээмжид учирсан Нөлөөллийг Үнэлж, Тоогоор 

илэрхийлэх тухайд  

 Хам нөлөөллийн улмаас (бэлчээрийн доройтол, тоос гэх мэт) мал аж 
ахуйн бүтээмжид хохирол учирсан, мөн булаг шанд үгүй болсон, худгийн 
ундарга багассанаас хангалттай ус ууж чадахгүй болсон зэрэг нь малыг 
хямруулан туйлдуулж байна. ХШБ Монгол Мал Хөтөлбөрийн хүрээнд 
сумын хэмжээнд цуглуулсан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүтээмжийн 
үзүүлэлтийн олон жилийн баримт мэдээг хянаж, тоон хэмжигдэхүүн 
бүхий дүгнэлт гаргах боломжтой эсэхийг тодорхойлох гэсэн боловч (2014 
оны 11 сарын дунд хүртэл) мэдээлэл олж авч чадсангүй. Байгаа тоо 
баримт нь бүрэн бус байж магадгүй тул (Монгол Мал хөтөлбөр 
хэрэгжилтийнхээ эхний жилүүдэд байгаа учраас) мал аж ахуйн бүтээмж, 
өрхийн амьжиргаанд учирсан хохирлыг баримтжуулахын тулд 
дэлгэрэнгүй судалгааг зайлшгүй хийх хэрэгтэй. 

Талууд: ОТ ба МТ судалгаа хийх шинжээчидтэй гэрээ байгуулах; судалгааг 
хийхдээ орон нутгийн засаг захиргааны ажилтнууд, малчидтай нягт 
хамтран ажиллах 



Өөрчлөлтийн Хувилбарууд, шилжүүлэн байршуулсан “Бор Овоогийн” 

Задгайн Усны Эх Үүсвэрийн Сонголтууд  
 

 Бор Овоон задгайг шилжүүлэх байршил хамааралтай талуудын эн 

тэргүүний сонирхлоор тодорхойлогдох ёстой. Хийц загварыг УЛТ-н 

хашааны өмнөдөд хоолойгоор гарч буй түр зуурын урсацын гидрологийн 

мэдээллийг ашиглан боловсруулж болно. Байршил, нарийн нийц загвар 

нь хэрэглэгчдийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. Мөн зэрлэг амьтад, 

мал, түүнчлэн үе үе урсгалаараа бохироо цэвэрлэн зайлуулах байдлыг 

харгалзан үзэж болно. ХШБ-ийн эцсийн тайлан, ХШБ, МТ, САО-гийн 

хамтарсан уулзалтуудын тэмдэглэлүүдэд (2014 оны 8 сар) дахин бий 

болгох усны эх үүсвэр ямар шинж чанартай байхыг тоймолсон. Зарим 

нэг шинжийг бий болгож болох ч талууд (орон нутгийн засаг захиргаа, 

нутгийн малчид) хуучин үзүүлж байсан үйлчилгээг яг тэр янзаар нь 

сэргээх боломжгүй, тэгээд ч нөхөн сэргэх үйл явц олон жил үргэлжилнэ 

гэдгийг санаж байх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн хоолойн эцэст буй 

байгууламжаар ус гарч байгаа  хэдий ч энэ нь мал ба зэрлэг амьтдад 

үзүүлж байсан үйлчлэлүүдийн аль алиныг орлож чадахгүй байна. Дахин 

байгуулах усны ямар ч эх үүсвэр Бор Овоон задгайг жинхэнээр орлох 

боломжгүй. Усны шинэ эх үүсвэрийг хаана ч гаргасан бай малчдын 

нүүдэл ихээхэн өөрчлөлт авчирна; усны ерөнхий хомсдолоос болоод  

илүү олон мал ирж, улам их зөрчил учирч болзошгүй. 

Талууд: Орон нутгийн засаг захиргаа (багийн засаг дарга, мал аж ахуйн 

тасаг, бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө хариуцсан газрын 

мэргэжилтэн) болон нутгийн малчид шинэ “Бор Овоон Задгайг” хаана 

байршуулахыг тодорхойлох, бэлчээр, ус ашиглах болон улирлын нүүдлийн 

зохицуулалт хийх, мал услах нэмэлт цэгүүдийн (худаг, усны сав) 

хэрэгцээ/байршлыг тогтоох. 

ОТ задгайг дахин барих зураг төслийг хийж гүйцэтгэх шинжээчидтэй гэрээ 

байгуулах, 2014 оных шиг малчдад (20 км радиус доторхи) усны туслалцаа 

үзүүлэх; засаг захиргаа (сум, аймаг, төв засгийн газар) малчдын усны 

асуудлыг авч үзэн, малчдыг усаар хангах талаар ОТ-той урт хугацаанд 

хамтран ажиллах. 

Гэхдээ уурхай, дэд бүтэц өргөжих тусам уурхайн талбар, холбогдох дэд бүтцийн 

хонгилын ойр орчимд уламжлалт мал аж ахуй эрхлэх боломжгүй болох тул усны 

эх үүсвэрийг орлуулах, өрхүүдийн улирлын нүүдлийг зохицуулах тухай ямар ч 

шийдвэр урт хугацааны шийдэл байж чадахгүй.  

Бэлчээрийн Нөөц, Малчдын Амьжиргаанд Учруулсан Нөлөөллүүдийг 

Бууруулах тухайд  
 

 Бэлчээрийн нөлөөллийн үнэлгээнд нөлөөллүүд орон нутгийн түвшинд 

учирсан ба нийт малчин өрхийг хамарсан; нүүдлийн хэв маяг алдагдсаар 

байгаа; бэлчээр алдагдсан, үлдсэн бэлчээрийн газар хуваагдан,  

талхлагдсанаас уламжлалт мал маллагааны үндэс, малчдын амьжиргааг 

сулруулж буйг баримтжуулсан.  

 

Тиймээс орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд амьжиргааны өөр эх 

үүсвэр рүү шилжих явдлыг эн тэргүүнд тавих хэрэгтэй болж байна. 

Бэлчээрийн нөөц, малчдын амьжиргаанд учруулсан нөлөөллүүдийг 



бууруулах урт хугацааны шийдвэр гаргахын тулд Сумын хөгжлийн цогц 

стратеги шаардлагатай; хэрэгжүүлэх стратеги, хөрөнгө нөөцийг 

хамааралтай талууд харилцан тохиролцоно; ингэхдээ уламжлалт мал 

маллагаанд учрах өнөөгийн болон ирээдүйн нөлөөллүүд, 

хязгаарлалтуудыг харгалзан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, боловсруулалт, 

маркетингийн шинэ стратегийг дэмжих хөрөнгө оруулалтыг тусган, хойч 

үеийг боловсрол эзэмших, мал аж ахуйн эсвэл мал аж ахуйн бус 

хөдөлмөр эрхлэн амьжиргаагаа залгуулах бололцоогоор хангах нь чухал.  

 

Ойрын болон дунд хугацаанд зээл авахад нь туслах, хоршооллын 

удирдлагын сургалт хийх зэргээр  Хоршоолол байгуулах, бэхжүүлэхэд 

үзүүлж буй дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 

 

 Хэтдээ хам нөлөөллийн улмаас Ханбогд суманд ялангуяа Жавхлант багт 

уламжлалт мал аж ахуй эрхлэх боломжгүй болохоор байна. Тиймээс 

нутгийн ард иргэдэд учирч буй нөлөөллийн асуудлуудыг зохих ёсоор авч 

үзэхийн тулд амьжиргаагаа өөрчлөхөд нь (уламжлалт мал аж ахуйгаас 

бусад), эсвэл уг бүс нутгаас нүүж өөр газарт мал аж ахуй эрхлэн 

амьдрахад нь үзүүлэх дэмжлэгийг өргөн хүрээтэй болгож, нийт орон 

нутагт учирсан нөлөөллийг зохих байдлаар шийдвэрлэх хэрэгтэй; зуны 

бэлчээр, усны эх үүсвэрээ алдсаны улмаас ус, бэлчээр хайн нүүдэллэх 

малчдын нүүдэл суудал үргэлжилсээр малчин түмний  амьжиргаанд 

учирч буй нөлөөллүүд хүрээгээ тэлсээр байна. 

Талууд: Орон нутгийн засаг захиргаа Аймаг/төв Засгийн газрын 

туслалцаатайгаар мал аж ахуйн өөр хувилбар болоод амьжиргааны өөр 

хэлбэрийг дэмжих стратеги боловсруулах. Ойрын ба дунд хугацаанд 

хоршооллыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (бүтэц зохион байгуулалт, 

үйлдвэрлэл, маркетинг, зээл). Төв засгийн газраас санхүүжилтийн дэмжлэг 

үзүүлэх, ОТ холбогдох хөтөлбөр/хэлтсүүдээрээ дамжуулан чадавхийг 

бэхжүүлэх, санхүүжилт зэрэгт нь туслалцаа үзүүлэх.  

Ундай голын сав газарт учирсан хам нөлөөллүүдэд Үнэлгээ хийх тухайд 

 Ажлын Удирдамжинд заасан үнэлгээг хийж дуусгахын тулд ялангуяа 

Ундай голын сав газрын хам нөлөөллүүдийг үнэлэхийн тулд Ундай голын 

сав газрын хаялбарын бүст байгуулагдаж буй дэд бүтцийн нөлөөллийг 

лавшруулан судалж, Халив Дугатын голуудад учирсан  нөлөөллийг  авч 

үзэх хэрэгтэй (АУ-д 2-р шатанд өргөтгөсөн судалгаа хийхээр тусгасан). 1-

р шатанд замын барилгын ажил, карьер байгуулсан зэрэгт хийсэн 

ажиглалтууд болон хаягдлын далангийн байгууламжтай холбоотой 

өөрчлөлтийн талаарх эхний ярилцлага, орон нутгийн уламжлалт мал аж 

ахуйд Халив, Дугатын усны эх үүсвэр ямар чухал ач холбогдолтой 

байсан талаар хамааралтай талуудтай хийсэн зөвлөлдөөний үеэр 

цуглуулсан мэдээлэл зэргээс үзэхэд хам нөлөөллийг ойлгохын тулд 

цаашид судлан, үнэлгээ хийх шаардлагатай. 

Талууд: ОТ ба МТ үнэлгээний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж/тохиролцох; 

хам нөлөөллийн үнэлгээг хийлгэхээр талууд тохирвол ОТ санхүүжилт гаргах.  

 


