
Дэлхийн нийт хуурай газрын 
31%-ийг ой эзэлдэг бөгөөд энэ 
нь 4 тэрбум гаруйхан га газрыг 

хамардаг.

Анхны асар том намган ой ойролцоогоор
350-280 сая жилийн тэртээ үүсч бий болжээ.

Харин навчит модод болох эвэр мод, бургас, царс, 
нүргэс модод барагцаалбал 60 сая жилийн өмнөөс л 
үүсэн бүрэлджээ. 

Дэлхий дээр 100 000 зүйлийн мод, бут байдаг.

Монгол улсын ойн сан 140 гаруй зүйлийн мод сөөгөөс 
бүрдэнэ.

МОДНЫ YНЭ ЦЭНЭ



ДАГАЖ
АМЬДРАЛ

МОД ДАГАЖ УС

ОЙ МОДНЫ ЭКОЛОГИЙН АЧ 
ХОЛБОГДОЛ НЬ 

 УС ЦУГЛУУЛАХ 
 УСЫГ ЖИГД БАРЬЖ ХУВААРИЛАХ 
 ТУНАДАСЫГ НЭМЭХ ЗЭРГЭЭР 

УСНЫ ГОРИМЫГ ЗОХИЦУУЛДАГ.

 ХУУРАЙ ГАЗРЫН БYХ АМЬТАН, УРГАМЛЫН 
80% -ИЙН АМЬДРАХ ОРЧИН НЬ БОЛДОГ.

НЬ

Ургамлын наслах хугацаа янз бүр байдаг.

Модноос үр жимс 
унана

Үр

Үрнээс 
нахиа 
ургана

Үржил шимт хөрсөнд 
булагдана

Өсвөр ургамал

Залуу 
мод 

Насанд хүрсэн 
мод үр жимсээ 

өгдөг

Модноос унасан үр тохиромжтой газрын хөрсөнд 
булагдана. Хөрсөнд орсон үр усны эх үүсвэртэй холбогдож, 
тэр нь үр ургах эхний нөхцөл болдог.

Мод, 
бутны нэрс 

Үр, жимсээ өгч 
эхлэх нас

Наслалт
/жилээр/

Үхрийн нүд 3-4 20
Бургаснууд 3-4
Чацаргана 3-5 40-80
Гүйлс 4-5 40
Монос 7 20
Долоогоно 8 20
Өрөл 8-10 20

Мод, 
бутны нэрс 

Үр, жимсээ өгч 
эхлэх нас

Наслалт
/жилээр/

Хус 8-15 60-70
Хайлаас 10-12 200
Эгэл нарс 10-15 300-500
Шинэс
(хар мод) 15-20 200-300

Жодоо 15-20 200
Улиангар 15-20 45
Хуш 50-70 150



ХУС

Хус нь 5 сарын эхээс дунд хүртлэх хугацаанд өөрийн 
бүтэн жилийнхээ идэш тэжээлийг нөөцөлдөг байна. 
Гэтэл энэ хугацаанд хусны шүүсийг эрүүл мэндэд 
тустай хэмээн хальсыг нь цоолон гоожуулж явах 
явдал элбэгшжээ.

Хэдийгээр хусны шүүс нь хүний биед тустай боловч 
илүүдэл шингэн биш бөгөөд өөрийнхөө ургалтад 
хэрэглэдэг амин чухал шаардлагатай “цус” нь юм. 

Ойд хөвдийн ач тус нь маш их. Тэрбээр ус чийгийг нэгэн 
хэмд барьж, мөнх цэвдгийг гэсэлтээс хамгаалахаас гадна 
ойн дулаан, чийгийн тэнцлийг хадгалснаар модны ургах 
нөхцлийг хангана.

Хөвдийг хамгаална гэдэг нь ойг хамгаалж буй хэрэг юм.

ХУШ

Хушин ой нь хэрэм, жирх, ойн шувууд, баавгай, хандгай, 
гахай зэрэг зэрлэг амьтны амьдрах орчин, орон гэр 
болохоос гадна тэнд зөгийн бал, жимс жимсгэнэ, 
эмийн ургамал гээд экологийн болон эдийн засгийн ач 
холбогдолтой зүйлүүд асар олон.

Иймд самар түүхдээ мөчрийг нь гэмтээхгүй, залуу 
модыг огтлохгүй байх нь хушийг нэг удаа огтолж 
түлэхээс илүү их эдийн засгийн ач холбогдолтой 
гэдгийг хүн бүр мэдэх нь чухал.

ХѲВД

50%

Нийт ойн нөөцийн 
36% нь анхдагч 
ойгоос бүрддэг. 2000 
оноос хойш өнөөг хүртэл 
анхдагч ойгоос 40 сая га нь аж үйлдвэрийн 
хөгжлийн шаардлагаар хэрэглэгдэн устсан 
байна. Өнөөдөр дэлхий дээр өдөрт 130 зүйл 
устаж байгаа нь байгалийн өөрийн хуулиас 1000 
дахин илүү хурдтай байна.



53% НЬ БРАЗИЛ, ХЯТАД, КАНАД, ОХУ, 
АНУ ЗЭРЭГ ТАВХАН ОРОНД БИЙ.

ДЭЛХИЙН БYХ ОЙН НѲѲЦИЙН

Дэлхий дээр олон төрлийн хачин сонин мод байх 
бөгөөд модны цавуу, модны давирхай, модны шүүс 
шүүрэл нь хүн төрөлхтөнд тун ч их нэмэр болох 
ажээ. Жишээ нь: 
• Хойд Америкт чихэрт батцагааны шүүсээр 

чихрийн чанамал
• Орост цавуу гаргадаг мод
• Хятад улсын өмнөдөд керосин гаргаж авдаг мод
• Амазонкийн ай савд ургадаг нэгэн модноос 

бензин
• Америкийн эх газар дээр ургах гевей модноос 

каучук гаргаж авдаг байна.

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БАГАСГАДАГ 
БАЙГАЛИЙН ХАМГИЙН ЧУХАЛ ЦЭВЭРЛЭХ 
БАЙГУУЛАМЖ БОЛ ОЙ МОД ЮМ.

Ой мод нь дэлхийн шим мандлын салшгүй хэсгийг 
бүрдүүлж, манай гарагийн дулаарлын явцыг 
сааруулж хөрс, усыг тогтвортой байлгахад чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг.

Манай орны ой мод нь Төв Азийн хуурай, гандуу уур 
амьсгалын нөлөөн дор харьцангуй удаан ургадаг, 
нөхөн сэргэх чадвар сул, түймэр, хортон шавж, 
өвчин, хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөнд маш 
их өртсөн эмзэг ой юм.

ДЭЛХИЙ ДЭЭР
ОЙН ГАРАЛТАЙ 5000 ГАРУЙ 
НЭР ТѲРЛИЙН БYТЭЭГДЭХYYН 
YЙЛДВЭРЛЭГДДЭГ.



ОЙН ХОМСДЛЫН 90% НЬ 
ХYНИЙ БУРУУТАЙ YЙЛ 
АЖИЛЛАГААНААС YYДЭЛТЭЙ.

ГАЗРЫН ОЙ УСТАЖ БАЙНА.

МОНГОЛ ОРОНД СYYЛИЙН 
5 ЖИЛД ЖИЛ БYР

Манай орны ойн сан 18,3 
сая га бөгөөд ой модоор 
бүрхэгдсэн талбай нь 
12,9 сая га буюу нутаг 
дэвсгэрийн 8 хүрэхгүй 
хувь эзэлдэг тул ойн 
нөөцөөр хомс орны 
тоонд багтдаг.

Хэрлэн, Онон, Туул, 
Орхон, Сэлэнгэ зэрэг 
томоохон гол мөрнүүд 
хэдэн зуун мянган жил 
тасралтгүй урссаар 
ирсний эх үүсвэр нь ой 
мод юм.

МОНГОЛ ОРНЫ 
ОЙН САН



Хамгаалалт, ашиглалтын хэлбэр, экологи-
эдийн засгийн ач холбогдлыг нь харгалзан 
ойн санг дор дурдсанаар ангилна:

  ХАМГААЛАЛТЫН БYСИЙН ОЙ
  АШИГЛАЛТЫН БYСИЙН ОЙ

ХАМГААЛАЛТЫН БYСИЙН ОЙ
• Цармын бүслүүрийн ой
• Тусгай хамгаалалттай газрын болон 

сургалт, судалгааны зориулалттай ой
• Ногоон бүс 
• Хориотой зурвасын ой 
• Заган ой
• Баянбүрдийн ой 
• 100 га хүртэлх хэмжээний төгөл ой 
• Бут сөөг 
• 30 хэмээс дээш налуу газрын ой
• Нуур, рашаан, булаг, шандын ундаргын 

эргэн тойрон болон голын эргээс хоёр тийш 
1000 м доторхи ой хамаарагддаг байна.

Хамгаалалтын бүсийн ойн дэглэм
Түймрээс хамгаалах шороон зурвас гаргах, ойн 
хэвийн өсөлт, нөхөн сэргэлтийг дэмжихэд чиглэгдсэн 
арчилгаа, цэвэрлэгээний арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, 
ойн дагалдах нөөцийг ашиглахаас бусад үйл 
ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

АШИГЛАЛТЫН БYСИЙН ОЙ
   
Хамгаалалтын бүсийн ойгоос бусад ойг хэлнэ.

Ашиглалтын бүсийн ойн дэглэм
Ашиглалтын бүсийн ойгоос мод, ойн дагалт 
нөөцийг зохих төлбөр, хураамжийг төлсөний 
үндсэн дээр ашиглах эрхтэй.

Мод ашиглахдаа залуу модны мөчрийг 
гэмтээхгүй, огтлохгүй байх, тайрсан модныхоо 
мөчрийг гүйцэд ашиглаж байх хэрэгтэй.

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр ургадаг бүх 
төрлийн мод, заг, бут, сөөг, таримал ойн нөөцийг 
ойн сан гэнэ.

Ойн санг талбай, ургаа модны эзлэхүүнээр нь 
илэрхийлснийг ойн нөөц гэнэ.

Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах 
нөхцөлтэйгээр тодорхой хугацаанд авч ашиглаж 
болох модны дээд хэмжээг ашиглах нөөц гэнэ.

Îéã õàìãààëñíààðàà áèä äэëõèé ãàðàãèéíõàà 
õóóðàé ãàçðûí á¿õ óðãàìàë àìüòäûí 2/3 

õóâèàñ ÷ èë¿¿ã íü õàìãààëæ ÷àäíà.

ДЭЛХИЙН ОЙН САН ЖИЛД 
0,6 ХУВИАР БАГАСАЖ БАЙНА.

(Ойн тухай хуулиас)(Ойн тухай хуулиас)

Ойн санг эзэмшиж байгаа нөхөрлөл, аж ахуйн 
нэгж, байгууллага нь ойн санг хамгаалах, зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээх асуудлыг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэйгээр тусгасан менежментийн дагуу 
үйл ажиллагаа явуулна.



45 750 000 орчим төгрөгөөр үнэлэгдэх 
                    усыг эргэлтэд оруулж

38 125 000 орчим төгрөгөөр үнэлэгдэхүйц
                    хөрсний эвдрэлийг хамгаалах үйлчилгээ 
        үзүүлж байдаг байна.

ИНГЭХЭЭР ГАНЦХАН МОД
197 640 000 оð÷èì òºãðºãººð ¿íэëэãäэõ ёñòоé àæээ.

орчим төгрөгөөр үнэлэгдэх
хүчилтөрөгч ялгаруулж

38 125 000

75 640 000 орчим төгрөгийн 
агаар цэвэршүүлэх экологийн 
үйлчилгээ үзүүлж


