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ӨМНӨХ ҮГ

Õ¿í òºðºëõòíèé ñ¿éðýë àâ÷èð÷ áîëîõ  áàéãàëü îð÷íû ñºðºã ººð÷ëºëò, áàéãàëèéí íººöèéí 
õîìñäîë íü ñ¿¿ëèéí õàãàñ çóóí æèëä  äýëõèéí á¿õ óëñ îðíû õàìãèéí их ñýòãýë çîâîîñîí 
àñóóäëóóä áîëæ, áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ, íººöèéã çºâ çîõèñòîé àøèãëàõ øèíý àðãà çàì, ÷èã 
õàíäëàãûã ýðýëõèéëýí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. 
Ìàíàé óëñ ÷ ýíý ÷èãëýëýýð áàãàã¿é àæèë çîõèîí áàéãóóëæ áàéãààãèéí íýã íü 2004 îíä 
øèíý÷ëýãäýí áàòëàãäñàí “Óñíû òóõàé” õóóëèéí õ¿ðýýíä Ìîíãîë îðíû íóòàã äýâñãýðèéã íèéò 28 
ñàâ ãàçàðò õóâààí, óñíû íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ, õàìãààëàõ àæëûã òºðººñ çîõèîí áàéãóóëæ 
ýõýëñýí þì. Ìºí ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí ¯íäýñíèé õºãæëèéí öîãö áîäëîãûí 
õ¿ðýýíä Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðààñ áàòëàãäñàí Óñ ¿íäýñíèé õºòºëáºð íü óóð àìüñãàëûí 
ººð÷ëºëòºä õýò ýìçýã òîãòîöòîé Ìîíãîë îðíû õóâüä óñíû íººöèéã õîìñäëîîñ õàìãààëàõ, 
ãàäàðãûí óñíû õóðèìòëàëûã áèé áîëãîõ, ò¿¿íèéãýý õºãæëèéí áóñàä ñàëáàðò çîõèñòîé 
àøèãëàõ, óñíû äýä á¿òöèéã áèé áîëãîõ, øèíý÷ëýõ ÷èãëýëýýð òîìîîõîí àðãà õýìæýýí¿¿äèéã 
õýðýãæ¿¿ëýõýýð òºëºâëºñºí. 
 Ìîíãîë óëñûí ¿íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ¿çýë áàðèìòëàëä óñíû íººöèéã õàìãààëàõ, çîõèñòîé 
àøèãëàõ àñóóäàë òóñãàãäñàíààñ óсны сав газрын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж, тухайн 
сав газрын хэмжээнд экосистемийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүйгээр ашиглах боломжтой 
гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийг тогтоож, ашиглалтыг тогтоосон хэмжээнд нь хатуу 
бариíà ãýæýý.  
Äýýðõ áîäëîãûí áàðèìò áè÷ãèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîîð Äýëõèéí áàéãàëü 
õàìãààëàõ ñàí (WWF)-ãèéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí ãàçàð ßïîíû ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ ñàíãèéí 
ñàíõ¿¿æèëòýýð Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ÿàìíààñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà Íóòãèéí èðãýäýä 
ò¿øèãëýñýí áàéãàëèéí íººöèéí ìåíåæìåíòýýð ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ òºñëèéí õ¿ðýýíä Îíîí 
ãîëûí ñàâ ãàçðûí óñíû íººöèéí íýãäñýí ìåíåæìåíòèéí òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõ àæëûã 
хийж áàéíà. 
Ýíýõ¿¿ ìåíåæìåíòèéí òºëºâëºãºº íü Îíîí ãîëûí ñàâ ãàçðûã öîãöîîð íü àâ÷ ¿çýõ áºãººä 
õîëáîãäîõ ìýäýý ìýäýýëëèéã á¿ðä¿¿ëýõ, öààøäûí õàíäëàãûã óðüä÷èëàí òîîöîîëîõ çîðèëãîîð 
óñ, ýêîëîãè-õóóëü ýðõ ç¿é, á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò, ÷àäàâõè; íèéãýì ýäèéí çàñàã ãýñýí 2 
á¿ëãèéí õ¿ðýýíä 18 ÷èãëýëèéí ñýäýâ÷èëñýí ñóäàëãààíû àæëûã Óñíû ñóäàëãàà õºãæëèéí 
õ¿ðýýëýí, Õºäºº àæ, áàéãàëü îð÷íû ýäèéí çàñãèéí ñóäàëãààíû òºâ ã¿éöýòãýñýí. 
Îíîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí çºâëºë, îðîí íóòãèéí òºðèéí áàéãóóëëàãóóä óñíû àñóóäëûã ñàâ ãàçðûí 
õýìæýýíä öîãöîîð õàðæ, øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ¿éö çîðèëãî, çîðèëòûã 
äýâø¿¿ëñýí ìåíåæìåíòèéí òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõàä äýìæëýã áîëîõ ¿¿äíýýñ ñóóðü 
ñóäàëãààíû àæëûí ãîë ¿ð ä¿íã¿¿äèéã íýãòãýñýí õóðààíãóéã õ¿ðãýæ байгаа юм. 
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Өнөөдөр Монголд төдийгүй дэлхий даяар усны нөөцийн хомсдол бий болж, түүнийг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах олон ажил зохиож байна. Манай улс ч бусад орнуудын адил 
Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн 
хүрээнд усны нөөцийг бохирдох, хомсдохоос хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, хүн амыг эрүүл 
ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах нөхцлийг бүрдүүлэх стратегийн зорилт тавин ажиллаж 
байна.

Энэхүү стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх нэг чухал 
хүчин зүйл бол сав газрын хэмжээнд усны нөөцийн 
нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, 
түүнийг бүс нутаг, орон нутгийн засаг захиргаа, 
шууд болон шууд бус ус хэрэглэгч, ашиглагчдын 
оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх явдал юм.

Мөн Монгол УИХ-аас 2004 онд шинэчлэн баталсан 
“Усны тухай” хуулийн хүрээнд Монгол орны нутаг 
дэвсгэрийг нийт 29 сав газарт хувааж, усны нөөцийг 
тогтвортой ашиглах, хамгаалах ажлыг төрөөс зохион 
байгуулж эхлээд байна. Одоогийн байдлаар 13 голын 
сав газрын зөвлөл байгуулагдаад байгаа бөгөөд үүний 

нэг нь Онон голын сав газрын зөвлөл юм.  
Онон голын сав газрын нэгдсэн менежментийн хөтөлбөр боловсруулахад шаардагдах суурь 

судалгааг уур амьсгал, усны нөөц, усны чанар, гидрогеолои, хөрс, ус ашиглалт, ой, ус-экологи 
сэдвийн хүрээнд  Усны судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн дараах багийн бүрэлдэхүүнтэй  гүйцэтгэв:

Судалгааны багийн ахлагч Д.Чандмань /Ph.D/,  МУ-ын зөвлөх инженер1. 
Судалгааны багийн зөвлөх Ц.Балдандорж   /Ph.D/,  МУ-ын зөвлөх инженер2. 
Ус ашиглалтын судлаач И.Балдангомбо, гидротехникч-инженер3. 
Газрын доорхи усны судлаач Н.Жадамбаа   /Sc.D/4. 
Цаг уурч Г.Баясгалан /M.5. Sc/
Гадаргын усны судлаач Д.Оюунбаатар /Ph.D/6. 
Гадаргын усны судлаач Д.Сайханжаргал7. 
Усны чанарын судлаач Ч.Жавзан /Ph.D/8. 
Ой судлаач У.Цэдэндаш /Ph.D/9. 
Хөрс судлаач А.Буянбаатар /Ph.D/10. 
Ургамал судлаач П.Ариунсүрэн /Ph.D/11. 
Шавж судлаач Ж.Пунцагдулам /Ph.D/12. 
Амьтан судлаач С.Шар /Ph.D/13. 
Шувуу судлаач Ч.Ууганбаяр /M.14. Sc/
Загас судлаач M.Эрдэнэбат /Ph.D/ 15. 
Хуульч, судлаач Ц.Цэцгээ /M.16. Sc/
GIS, Газарзүй мэдээллийн систем Cэр-Од /M.17. Sc/
Санхүүгийн асуудал хариуцсан С.Наранзул18. 

Нийгэм эдийн засаг, ус ашиглалт цаашдын чиг хандлага, бүтэц зохион байгуулалт, хууль эрх зүйн 
сэдвийг Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны эдийн засгийн судалгааны төв дараах багийн бүрэлдэхүүнтэй 
гүйцэтгэв:

Судалгааны багийн ахлагч А. Бакей /Ph.D/, профессор1. 
Л.Нямбат   /Ph.D/, профессор2. 
Б.Бүрэв /Ph.D/, профессор3. 
Д. Лхагвасүрэн /M4. BA/
Д. Кадирбек /MBA/5. 

ҮНДЭСЛЭЛ
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НЭГ. УУР АМЬСГАЛ, ТҮҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ

 Онон голын сав газарт одоогоор гурван цаг 
уурын станц, зургаан харуул цаг уурын ажиглалт 
хийж байна.

Онон голын сав газрын агаарын жилийн 
дундаж температур нь -0.6-1.5оС ба нутгийн 
баруун хойд хэсгээр -4оС-ээс хүйтэн, жилийн 
нийлбэр хур тунадас 320-400 мм боловч нутгийн 
хойд хэсгээр 450 мм-с их унана. Харьцангуй 
чийгшил 60-65%, салхины дундаж хурд 2-3 м/с 
ба 10 м/с-с дээш салхитай өдөр дунджаар 20-
30 хоног тохиолдоно.1

Жилд унах  хур тунадасны 90-ээд хувь 
нь 4-9-р сар буюу дулаан улиралд унадаг 
онцлогтой.

Зураг 1.1. Уур амьсгалын үзүүлэлтүүд

1954-2009 онд жилийн дундаж температур 
нь 2.09оС, зуны улирал 1.98оС, өвлийн улирал 
0.92оС тус тус нэмэгдсэн байна. 

Дэлхийг дулааруулж буй хүний үйл 
ажиллагааны гол хүчин зүйл нь нүүрс, нефть, 
байгалийн хий зэрэг ашигт малтмалыг эрчимтэй 
ашигласнаас агаар мандалд нүүрсхүчлийн хий 
их хэмжээгээр цацагдах болсонтой холбоотой 
байна. Дэлхийн уур амьсгалд нөлөөлж буй 
хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөл нь эхлээд 
хот суурин мэт багахан газар нутгийг, улмаар 
бүс нутаг, цаашлаад дэлхий нийтийг хамрах 
боллоо.

Дэлхийн цаг уурын байгууллагаас санал 
болгосон уур амьсгалын өөрчлөлтийн хандлагыг 
илэрхийлэх 11 индексийг2 Онон голын сав газрын 
бүс нутагт  байрлах цаг уурын станцуудын 1961-
2009 оны өдөр бүрийн мэдээгээр тооцоолсон 
дүнгээс харахад халуун өдөр 22-23 өдрөөр 
нэмэгдэн, хүйтэн өдөр 16-17 өдрөөр буурчээ. 

Ялангуяа 90 хувийн хангамжтай халуун өдрийн 
тоо 3-4 өдрөөр, ургамал ургах хугацаа 16-19 
хоногоор нэмэгджээ. Хур тунадасны нийлбэр 
3-37 мм-ээр, 95 хувийн хангамжтай хур тунадас 
10-20 мм-ээр буурсан байна. Онон голын сав 
газар нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын 
температурын өөрчлөлттэй харьцуулахад 
бараг 3 дахин дулаарч байна.

Нэгдсэн вант улсын Цаг уурын албаны 
Хэйдлийн төвийн HadCM3загвараар тооцоолсон 
үр дүнгээс үзэхэд дулааралт зуны улиралд 
өвлийг бодвол  харьцангуй  эрчимтэй  ажиглагдах 
буюу 2011-2030 оны үед 2.4-3.30C, 2046-2065 
оны үед 3.0-4.50C, 2080-2099 оны үед 3.4-6.10C 
тус тус нэмэгдэхээр байна. Харин өвлийн 
улиралд дээр дурдсан үеүдэд харгалзан 1.6-
2.20C, 2.0-2.70C, 2.8-3.30C нэмэгдэхээр байна. 

Зураг 1.2. Өвөл болон зуны улирлын температурын өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр Онон 
голын сав газарт өвлийн хүйтэн харьцангуй 
зөөлөрч, хур тунадас их орж, зун хур тунадас 
багахан өсөх хэдий ч  ууршилт түүнээс хэд 
дахин нэмэгдэх тул хуурайшилт эрчимжих 
хандлагатай байна.

ХОЁР. ХӨРСНИЙ СУДАЛГАА

Онон голын сав газар нь хөрсний мужлалын 
хувьд Хангайн их муж түүн дотроо Хэнтийн 
мужид багтах ба газар зүйн байршлын хувьд 
Хэнтийн гол нуруу түүнээс тал бүр тийш 
салбарласан уулс аажим намссаар бэсрэг уулс 
болон улмаар ухаа, гүвээ, талд шилжинэ. 

Уулын ар хажууд 1400 метрийн үнэмлэхүй 
өндөр хүртэл хар хүрэн, хүрэн хөрс, 1400-1600 
метрт уулын хар шороон хөрс, түүнээс дээш 
өндөр (1800-2200 метр)-т уулын ойн саарал 
ба уул тайгын ширэгт чандруувтар хөрс тус тус 
тархаж, уулын хавтгайдуу оройд уулын нугын 
хүлрэнцэр нимгэн хөрсөөр солигддог байна. 1БНМАУ-ын Байгаль, Орчныг хамгаалах Яам, 1988

2http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI/software.shtml

УС, ЭКОЛОГИ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН СУДАЛГАА
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Харин уулын ой модоор хучигдаагүй өвөр 
хажууд, Хэнтийн уулс дотроо бол (доороос 
дээш) хүрэн, хар хүрэн хөрс аажмаар хар 
шороон хөрсөнд шилжиж, тэр нь 1600-1700 
метрийн өндөрт заримдаг тагийн уулын нугын 
хар шороорхуу хөрсөөр солигдоно.

Энэ муж доторх хөндий хотгоруудад 
тариаланд үлэмж тохиромжтой хар хүрэн, 
хүрэн, нугын хүрэн, нам газрын бараан хөрс их 
тархсан. Голын татам, нарийн хөндий, хавцлын 
ёроолд намгийн болон нуга намгийн хөрс элбэг 
байна.

Монгол орны хөрсний ангиллаар тус сав 
газар нь уулын хөрсний бүлэгт багтах уулын 
хээрийн хар шороон хөрс бага зэрэг, хүрэн 
шороон хөрс, тал хөндийн бүлгийн хуурай 
хээрийн ба хээрийн хөрс зонхилон тархсан 
байна (зураг 2.1.). 

Онон голын сав газар нь уулын карбонатгүй 
сул хөгжилтэй хүрэн хөрс, голын татмын хар 
хүрэн, хүрэн хөрс зонхилон тархсан байна. 
Иймд усалгаатай тариаланд давсжих үзэгдэл 
харьцангуй бага байх бөгөөд зарим газраар 
гөлтгөний агууламжтай  байгаа нь хөрсийг 
саармагжуулах сайн нөлөөтэй. Онон голын 
сав газарт 425 га газар тодорхой хэмжээгээр 
давсжиж, намагжсан байна. 

Онон голын сав газрын хөрс нь ихэвчлэн 
хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй, 
нягт биш байгаа нь газар тариаланд хөрсийг 
боловсруулахад зүтгэх хүчийг багасгаж эерэгээр 
нөлөөлөх боловч жижиг хайрга, чулуулгийн 
агууламж ихтэй учир ус барих чадвар муу байх 
талтай.

Тус сав газарт бэлчээрийн талхигдлаас 
болж нилээд газарт хөрсний өнгөн үеийн 
бүтэц алдагдсан байна (5000 орчим га газарт 
хийсэн хээрийн судалгааны ажиглалт болон 
мэргэжилтнүүдийн аман судалгаагаар). 
Өмнөдэлгэр сумын Хурх багийн зарим тариан 
талбайд элс болон жижиг хайрга чулуулгууд 
хуримтлагдсан нь салхины элэгдэлд өртөж  
байгааг харуулж байна.

Усалгаатай талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх, 
газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн 
эрчимжилтэд нилээд анхаарах шаардлагатай 
бөгөөд одоогийн байдлаар их газарт тариалан 
эрхлэж бага ургац авч байгаа нь экологи болон 
эдийн засгийн хувьд оновчтой шийдэл биш 
байна. Судлаачдын тогтоосноор Онон голын 
сав газарт 5381 га газрыг усалгаатай тариаланд 
ашиглах бололцоотой байна. 

     Зураг 2.1. Онон голын сав газрын хөрсний зураг
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ГУРАВ. ГАДАРГЫН УСНЫ СУДАЛГАА

Голын сав газар нь хамгийн тод ялгарсан, 
маш тогтвортой хил буюу ус хагалбарын 
шугамаар хязгаарлагдсан байдаг. Гол мөрний 
сүлжээ нь байгаль, дэлхий дээрх хамгийн 
эрэмблэгдэж, цэгцэрсэн нэгж, систем бөгөөд энэ 
нь байгалийн баялгийн ашиглалт, хамгаалалтыг 
системчлэх үндэс болно. 

Онон гол Xэнтийн нурууны зүүн xoйт 
xaжуугийн Oнoнгийн xaлуун рaшaaны oрчмooс 
эx aвax бөгөөд нийт 808 км урт, 94040 км2 ус 
хурах тaлбaйтай, үүний 575 км урт, 29070 км2 
тaлбaй нь Мoнгoлын нутaгт oршинo. Голын сав 
газарт нийтдээ 166 гол горхи, 47 нуур цөөрөм 
байдаг (2007 оны тооллого).

Онон гол нь уулын гол тул уналт ихтэй, 
урсгал хурдтай байдаг. Зарим газраа урсгалын 
хурд 1.5-2.0 м/с хүрэх боловч Балжийн 
бэлчирээс доош 1.0 м/с орчим болж буурна. 
Онон голын томоохон цутгал Агац, Балж, Эг, 
Барх, Жаргалант голууд нь эгц налуу хажуу 
бүхий уулархаг газраар урсдаг.

Өнөөдрийн байдлаар Онон болон түүний 
цутгал голууд болох Хурх, Эг, Барх болон Балж 
гол дээр ус судлалын 5 харуул, Гурван нуурын 
харуул зэрэг нийтдээ 7 ус судлалын харуул 
ажиллаж байна.

Öààøèä ÷ Îíîí ãîëûí çàðèì òîìîîõîí 
öóòãàë ãîëóóä äýýð óñ ñóäëàëûí õàðóóëóóäûã 
áàéãóóëàõ øààðäëàãàòàé.

Онон голын усны жилийн дундаж өнгөрөлт 
Биндэр сум орчимд 32.9 м3/сек, Дадал сумын 
орчимд 56.4 м3/сек байгаа нь голын урсац уртын 
дагуудаа алдагдал багатай. Түүний цутгал 

голын хувьд олон жилийн дундаж өнгөрөлт нь 
1.5-12.6 м3/сек хэлбэлзэнэ. 

Хүснэгт 3.1. Онон голын зарим цутгал голын олон жилийн дундаж 
урсац

Д.д Гол, нуурын  
нэр

Ус 
хурах 
талбай, 
км2

Олон жилийн дундаж 
урсац

м3/сек мм км3

1 Онон-Биндэр 8810.0 32.9 105.0 1.01592
2 Онон-Дадал 25060.0 56.44 69.8 1.74283
3 Хурх-Хэнтий 

бригад
1520.0 1.50 30.8 0.04625

4 Эг-Батширээт 987.0 2.76 47.4 0.04625
5 Барх-

Батширээт
1871.0 5.16 86.2 0.15947

6 Балж-Дадал 3698.0 12.63 106.6 0.39001

Шар ус, хур борооны үерийн их хэмжээ 
Онон голын дагууд 255-904 м3/cек, Хурх болон 
Эг зэрэг голуудын дагууд 45-70 м3/cек хүрнэ.

Онон голын жилийн урсацын 15.5-31.1%-
ийг газрын доорх ус, 6.5-12.7%-ийг хайлсан 
цас мөсний ус эзлэх бол хур борооны тэжээл 
давамгайлж 56.5-71.8%-ийг эзэлнэ. Тухайн 
жилийн услагаас хамааран Онон голын сав 
газрын голуудын жилийн урсацын дийлэнх нь 
буюу 81.4-97.7% хавар зуны улиралд ногдох 
(IV-X) бөгөөд хаврын саруудад (IV-VI сар) 
жилийн урсацын 9.5-14.8% бүрэлдэнэ. 

Õàâðûí óðñàö ãîëûí ýõ ð¿¿ àõèó áîë çóíû 
óëèðëûí óðñàö ãîëûí äóíä õýñãýýð àõèó áàéíà. 
Õ¿éòíèé óëèðàëä æèëèéí óðñàöûí 2.3-3.3% 

     Зураг 3.1. Онон голын сав газрын гадаргын усны сүлжээ
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á¿ðýëäýõ áà ãîëûí àäàã ðóó ºâëèéí óëèðëûí 
óðñàöûí ýçëýõ õóâü íýìýãäýíý. Îíîí ãîë 
ºâºëäºº ¸ðîîëäîî õ¿ðòýë õºëääºãг¿é áîëíî. 
Õàðèí Õóðõ, Ýã çýðýã áàãà ãîëóóä ¸ðîîëäîî 
õ¿ðòýë õºëäºíº.

Зураг 3.2.Онон голын урсацын жилийн горим

Онон голын савд олон жилийн дунджаар 
3.12 км3 (улсын хилээр) ус бүрэлдэх ба 
экологийн урсацын хэмжээ Онон голын дагууд 
олон жилийн дундаж урсацын 8-20% байх ба 
дунджаар 13.0% байна. Өөрөөр хэлбэл, Онон 
голын сав дахь жилийн нийт усны хэрэглээ нь 
0.40 км3 давахгүй байх шаардлагатай болно.

Зóðàã 3.3. Îíîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí æèëèéí äóíäàæ óðñàöûí îðîí 
çàéí õóâààðèëàëò, ë/ñåê êì2

Зóðàã 3.4. Îíîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí 1%-èéí õàíãàìøèëòàé õóð 
áîðîîíû ¿åðèéí îðîí çàéí õóâààðèëàëò, ë/ñåê êì2

Онон голын савд жилдээ 320.0 мм хур 
тунадас орно. Үүний 58-94 мм гадаргын 
урсацыг бүрдүүлж, үлдсэн 226-260 мм ууршилт, 
хөрс болон газрын доорх усны тэжээлд 
зарцуулагдана. Өөрөөр хэлбэл, жилийн хур 
тунадасны 18-30% нь гол мөрний урсац болно. 
Статистик магадлалын загвараар дунджаар 100 
жилд нэг удаа тохиох шар усны үерийн хэмжээ 
Онон голын дагуу 730-850 м3/cек, хур борооны 
үер 1360-2220 м3/cек хүрнэ.

 

Зóðàã 3.5. Îíîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí 1%-èéí õàíãàìøèëòàé øàð 
óñíû ¿åðèéí îðîí çàéí õóâààðèëàëò, ë/ñåê êì2

Зóðàã 3.6. Îíîí ãîëûí îëîí æèëèéí äóíäàæ óðñàöûí óðòûí äàãóóõ 
õóâààðèëàëò

Õ¿éòíèé óëèðëûí ãà÷èã ¿å òîìîîõîí ãîë 
ìºðºíä 160-170 õîíîã, æèæèã ãîë ãîðõèíä 190-
200 õîíîã ¿ðãýëæèëíý. Îíîí-Áèíäýð õàðóóëààð 
òîîöñîí ºâëèéí ãà÷èã ¿åèéí ºíãºðºëò ºâëèéí 
óëèðàëä 0.14 ì3/cåê áîëíî. 

Õºìºë ãîëîîð ÎÕÓ-ààñ óñíû áîõèðäîëò 
îðæ èðæ óëìààð Îíîí ãîëûí óñíû ÷àíàðò 
ñºðºã íºëººëºë ¿ç¿¿ëæ áàéñàí áà öààøèä ÷ 
ýíý áàéäàë ¿ðãýëæëýõ ìàãàäëàëòàé. Èéìä 
ãàäàðãûí óñíû àæèãëàëò õýìæèëòèéí ñ¿ëæýýã 
нягтруулж óñíû ãîðèì, íººö, ÷àíàðûí îðîí çàé 
áà öàã õóãàöààíû õóâüä íÿгòðóóëæ, àæèãëàëò 
õýìæèëòèéí áàãàæ òºõººðºìæèéã ñàéæðóóëàí, 
÷àíàðòàé, òàñðàëòã¿é ìýäýýëëèéã á¿ðä¿¿ëэх, 
óëìààð õèëèéí óñíû àñóóäëààð ÎÕÓ-òàé 
ãýðýý õýëýëöýýðèéã òîäðóóëàõ, íàðèéâ÷ëàõ 
øààðäëàãà áàéíà.
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ДӨРӨВ. ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ СУДАЛГАА

Газар зүйн хувьд гүний ус хуримтлуулдаг гол 
тогтоц нь голын хөндий, уулзвар бэлчир, адаг 
орчмын садаргууд, голын хөндий дахь өргөссөн 
хотгор юм. Тэдгээрийн дотор Батширээт сумын 
баруун хойно орших Арангатын хөндий, Онон, 
Хурх голын бэлчир, Хүрхрээ нуур, Их болон Бага 
цагаан нууруудын хоорондох хөндий, Балж, 
Галттай, Тэнгэлэгийн голын бэлчир хөндийнүүд 
ордог. Хотгор, хөндий, тал, хоолойн үнэмлэхүй 
өндөр 850-1200 м хооронд буюу ерөнхийдөө 
суусан шинжтэй. 

Олон жилийн цэвдэг Онон голын эх бүрдэж 
буй Их Хэнтийн нурууны зарим оргил, ар 
хажуугаар алаг цоог, тасалдсан байдлаар, 
харин Барх, Хурх, Шуус зэрэг голын ус хагалбар, 
уулын ар хажуу, Онон голын ус хагалбарын 
зарим хэсэгт ховор, алаг цоог, жижиг талбайд 
тархсан байдаг. 

Онон голын сав газрын хэмжээнд бууж 
буй хур тундасын хэдэн хувь нь газрын өнгөн 
үржил шимт хөрс, ул хөрс, чулуулаг руу нэвчиж 
байгааг тооцоолон  зураг 4.1. болон хүснэгт 
4.1.-д үзүүлэв. 

Уг зураг болон хүснэгтээс харахад жилд 300-
400 мм хур тунадас буудаг Онон голын аллювийн 
хурдсаар хучигдсан хөндийд хур тунадсын 3-7 
хувь, зарим салангид талбайд буюу өргөссөн 
хэсэгт 50 дээш хувь нь нэвчдэг байна. 400-500 
мм хур буудаг Ононгийн эх, дунд орчимд бууж 
буй хурын 10-20 хувь, 500 мм хэмжээнээс дээш 
хур буудаг Онон голын эх орчмын уул нуруудыг 

бүрхэж тархсан сэвсгэр хурдсаар хучигдсан 
үндсэн чулуулаг руу бууж буй хурын 10-20 хувь 
нь тус тус шингэдэг байна.

Онон голын сав гүний усны нөөц баялгийн 
зургийг үндэслэн 1 км2 талбайн усны нөөц 
баялгийг 1) 16.5 л/с-ээс их буюу  дунджаас их 
хүртэл нөөцтэй, 2) 1-3 л/с хооронд буюу дундаж 
нөөцтэй, 3) 0.1-1.0 л/с хооронд буюу багаас  
дундаж нөөцтэй, 4 ) 0.03-0.1 л/с хооронд буюу 
бага нөөцтэй, 5) 0.03 л/с-ээс бага буюу тун бага 
нөөцтэй гэж ангилан тооцоолоход 551.17 сая 
шоо метр буюу Онон голын сав газрын доорх 
усны нөөцөөр багатай байна.                                 

Энэ нь  зөвхөн ойрын жилүүдэд усны 
хэрэглээг хангахад л хүрэлцээтэй юм.  

Онон голын савын нийт нутгийн хэмжээнд 
байгаль орчны стратеги үнэлгээ хийх, газрын 
доорх усаар зонхилж тэжээгддэг Гурван 
нуурын усны өөрчлөлт, хувьслын зураглал 
гаргах, гадаргын усыг шилжүүлэн урсгах  зэрэг 
чиглэлээр шинжилгээ судалгааны ажлыг 
эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.
Хүснэгт 4.1. Хур тунадсын нэвчилтийн хувь

Газрын 
доорх 
усний 
урсац 
мм/жил

Хур тунадас, мм/жил
Нэвчилтийн 
дундаж  
хувь

500, дээш 400-500 300-400

нэвчилтийн 
хувь

нэвчилтийн 
хувь

нэвчилтийн 
хувь

5-10 - - 1-3 2

10-20 - 3-7 - 5

20-50 - 5-13 - 9

50-100 10-20 - - 15

>100 - >50 >50 50

     Зураг 4.1. Онон голын савын ус агуулагч үндсэн бүрдэл, бүсийн тархалт
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     Зураг 4.2. Онон голын сав газрын доорх усны ашиглалтын баримжаат нөөц

     Зураг 5.1. Онон голын сав газарт химийн шинжилгээний дээж авсан цэгүүдийн байршил

ТАВ. ÓÑÍÛ ×ÀÍÀÐÛÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ 

Îíîí ãîë íü Õàíãàéí á¿ñèéí öýíãýã óñò 
ãîëóóäûí àäèë ìàø áàãà ýðäýñæèëòòýé, õ¿íèé 
¿éë àæèëëàãààíä ºðòººã¿é, áàéãàëèéíõàà óíàãàí 

òºðõººðºº áàéãàà ìàíàé îðíû öýâýð òóíãàëàã, 
öýíãýã, çººëºí óñòàé òîìîîõîí ãîëóóäûí òîîíä 
ç¿é ¸ñîîð îðно.
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Зóðàã 5.2. Îíîí ò¿¿íèé öóòãàë ãîëóóäûí óñíû ýðäýñæèëò, ìã/ë
 

Òàéëáàð: Îíîí ãîëûã óëààí, ç¿¿í ãàðûí öóòãàë 
ãîëóóäûã õºõ ºíãººð, áàðóóí ãàðûí öóòãàë 
ãîëóóäûã íîãîîí ºíãººð òýìäýãëýñýí áîëíî.

Çóðãààñ õàðàõàä ò¿¿íèé áàðóóí öóòãàë 
ãîëóóäûí óñíû ýðäýñæèëò èõ, ç¿¿í íü õàðüöàíãóé 
áàãà áàéãàà áà Àãàö, Õýð çýðýã òîìîîõîí ãîëóóä 
öóòãàñíû äàðàà Îíîí ãîëûí óñíû ýðäýñæèëò 
áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Åðºíõèéäºº 
ºíäºðëºã ãàçðààñ ýõ àâñàí óóëûí ãîëóóä íü ìàø 
áàãà ýðäýñòýé áàéõàä òàëûí øèíæòýé ãîëóóä íü 
õàðüöàíãóé èõ ýðäýñëýã áàéíà. 

Ãîëóóä ýðäýñëýã áàãàòàéí ãàäíà ìàø 
çººëºí óñòàé, ôòîð, ìàðãàíåö çýðýã áè÷èë 
ýëåìåíò¿¿äèéí àãóóëàìæ áàãàòàé áàéíà. Õàðèí 
¿åðèéí óëìààñ ãîëûí óñ øàðãàë ºíãºòýéí ãàäíà 
ïåðìàíãàíàòûí èñýëäýõ ÷àíàð èõ ãàð÷ áàéëàà.

Булаг, гол горхи, ил задгай усны хүрээнд байх 
малын тоо толгой бэлчээрийн даацаас хэтэрч, 
зуны улиралд мал ил задгай усанд зогсож 
ялгадасаараа бохирдуулах, голууд байгалийн 
аргаар цэвэршиж чадахгүй усны бохирдлын 
шинж шүвтэр, амони илэрч байна.

Ò¿¿õ, ñî¸ëûí ºëãèé íóòàã Îíîí ãîëûí ñàâ 
газрын ãîëóóäûí óñ íü Õàíãàéí ãîëóóäûí 
íýãýн àäèë ãèäðîêàðáîíàò êàëüöи çîíõèëñîí 
íàéðëàãàòàé, öýíãýã, çººëºí óñòàé áàéíà. Мөн 
õ¿íèé ñºðºã ¿éë àæèëëàãààíä áàãà ºðòñºí, 
áàéãàëèéíõàà óíàãàí òºðõººðºº áàéíà. Îíîí 
ãîëûí áàðóóí ãàðûí öóòãàë Õóðõ, Áàÿí, Øóóñ 
çýðýã çººëºí óðñãàëòàé, òàëûí ãîëóóäûí 
óóæèì õºíäèéä ìàë àæ àõóé, ãàçàð òàðèàëàí 
õàðüöàíãóé èõ ýðõýëæ áàéãààãààñ öààøèä 
ýäãýýð ãîëóóä áîõèðäîõ ìàãàäëàëòàé.

Сàâ газрын õýìæýýíä õàëóóí, õ¿éòýí, 
í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé á¿õèé îëîí ðàøààí, öýíãýã 
áîëîí äàâñòàé îëîí íóóðóóä áий. ªìíºäýëãýð 
ñóìûí íóòàãò îëîí ðàøààí áàéõ áà çàðèì íü 
øèðãýæ, øèíæ ÷àíàðàà àëäàæ ýõëýýä áàéíà. 
Ðàøààíûã õàìãààëàõ, ¿íäñýí øèíæ ÷àíàðàà 
õàäãàëæ ¿ëäýõýä íü àíõààð÷ áîäèò àðãà 
õýìæýý àâàõ, öààøëààä òýäãýýðèéã òîõèæóóëæ 
àìðàã÷äûã òàòàж àÿëàë æóóë÷ëàë õºãæ¿¿ëýõ 
áîëîìæòîé. 

Îíîí ãîëûí ñàâ газарт áàãòàõ ñóìäûí  
газрын доорх óñ íü óíäàðãà ñàéòàé, öýíãýã, 
çººëºí óñòàé áàéíà. Õàðèí Áèíäýð ñóìûí 
ýìíýëýãèéí õóäàã, ªìíºäýëãýð ñóìûí òºâèéí 
õîéä áîëîí áàðóóí õóäãèéí óñ íü ÷àíàðûí 
øààðäëàãà õàíãàõã¿é áàéíà. ªìíºäýëãýð ñóìûí 
áàðóóí õóäàã äýýð óñ çººëð¿¿ëýõ òºõººðөìæ 
òàâьж, õàðüöàíãóé ñàéí òîõèæóóëñàí ó÷èð îäîî 
ýíý õóäãààñ õ¿ì¿¿ñ õýðýãëýæ áàéíà. Õ¿í амын 
óíä ахуйн зориулалттай ашиглаж буй õóäãèéí 
îð÷íûã òîõèæóóëæ, àðèóí öýâðèéí á¿ñ òîãòîîõ 
õýðýãòýé.

ЗУРГАА. УС АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛ, 
ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА 

Онон голын сав газрын хэмжээнд ус 
ашиглалтын байдлыг хүн ам, мал аж ахуй, 
үйлдвэр, уул уурхай, аялал жуулчлал гэсэн 
төрлүүдээр тооцоо судалгааг хийж гүйцэтгэв.

Хүн амын ус хангамж. Энэхүү бүс нутагт 
өрөмдмөл худаг, бэлчээрт гаргасан худгууд, 
энгийн худгууд, Онон болон түүний цутгал 
голууд, булаг, шанд хүн амын ус хангамжийн 
эх үүсвэрүүд болдог. Сумын төв, суурин газар 
бүрт хүн амын ус хангамжид 2-4 өрөмдмөл 
худаг ашиглагдаж байна. Батширээт, Биндэр 
сумдад зарим иргэд зун, өвлийн улиралд Эг, 
Онон голын усыг унд, ахуйдаа ашигладаг. 

Судалгааны явцад хөдөөгийн малчин өрхийн 
нэг хүний хоногийн усны бодит хэрэглээ 7-9 
литрээр хязгаарлагдаж, энэ нь Дархан, Эрдэнэт, 
Чойбалсан хотын ус хангамжийн нэгдсэн 
сүлжээнд холбогдсон сууцанд амьдарч байгаа 
хүмүүсийн ус хэрэглээнээс 20 дахин, аймгийн 
төвийн ус хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдсон боловч халуун усгүй байранд 
амьдарч байгаа хүмүүсийн усны хэрэглээнээс 
10 дахин, сумын төвийн хүмүүсийн усны 
хэрэглээнээс 2-3 дахин бага байна. 



12 ОНОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ

Хүснэгт 6.1. Онон голын сав газарт оршин суугчдын жилийн ус хэрэглээ, 2010 он

Д/д Сумын нэр
Хөдөө 
оршин 
суугчид

Нэг хүний 
хоногийн 

хэрэглээ (л)

Хоногийн 
хэрэглээ 

(л)

Сумын 
төвд оршин 
суугчид

Нэг хүний 
хоногийн 

хэрэглээ (л)

Хоногийн 
хэрэглээ 

(л)

Хоногийн нийт 
хэрэглээ 
(метр3)

Жилийн 
хэрэглээ 
(метр3)

1 Өмнөдэлгэр 3619 15 54285 1551 25 38775 93.1 33981.5

2 Батширээт 1439 15 21585 617 25 15425 37 13505

3 Биндэр 2294 15 34410 1530 25 38250 72.6 26499

4 Баян-Адарга 1633 15 24495 690 25 17250 41.7 15220.5

5 Дадал 1729 15 25935 931 25 23275 49.2 17958

6 Норовлин 280 15 4200 25 0 4.2 1533

7 Баян-Уул 120 15 1800 25 0 1.8 657

Дүн 11114 166710 5319 132975 299.6 109354

Хүн амын усны хэрэглээг Байгаль орчны 
Сайдын 1995 оны 153-р тушаалаар батлагдсан 
түр нормыг үндэслэн гаргав. 

Хүн амын дундаж өсөлт 2015 он хүртэл 
0.9-1.8 хувьтай байх ба иргэдийн шилжих 
хөдөлгөөнийг тооцоход 16590 хүн, 2021 оноос 
2.2% 18186 хүн (нийгэм эдийн засгийн судалгаа) 
болж өсөх төлөвтэй.
Хүснэгт 6.2. Хүн амын усны хэрэглээний хэтийн төлөв

Он Хүний тоо Нэг хүний жилийн ус 
хэрэглээ, метр3

Нийт хэрэглээ, 
метр3

2015 16590 9.1 150969

2021 18186 9.1    165492.6  
    

Мал аж ахуйн ус хангамж. Худаг, булаг, 
нуур, голуудын 2007 оны тооллогоор сав газарт 
улсын хөрөнгө оруулалт төслийн санхүүжилтээр 
инженерийн хийцтэй 79-н өрөмдмөл худгийн 

51.6%, уурхайн ба богино яндант 440 худгийн 
64.1% нь тоногдож ашиглалтгүй болсон байна.  

Энэхүү бүс нутагт сүүлийн жилүүдэд болсон 
хуурайшилтаас болж булгийн 61.3% нь хатаж 
ширгэсэн, голуудын 46.9% урсацгүй болсон, 
24.5% нь эхэндээ бага устай болж тасардаг, 
шургадаг болсноос том голуудын урсацад 
нөлөөлж байна.

Хэнтий аймгийн малын 2009 оны улсын 
тооллогийн материалыг үндэслэн мал тус 
бүрийн дундаж насыг тогтоож тухайн зонхилох 
малын усны хэрэглээний норм (Байгаль орчны 
сайдын тушаал. 1995. №153)-оор нэг малын 
жилийн усны хэрэглээг бодож, сав газарт байх 
малын тоогоор үржүүлж ус хэрэглээг гаргав.

     Зураг 6.1. Онон голын сав газрын усжуулагдсан байдал



13ОНОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ

Хүснэгт  6.3. Онон голын сав газрын малын ус хэрэглээ, 2009 он

д/д Сумын нэр Малын тоо Нийт хэрэглээ 
метр3

1 Өмнөдэлгэр 165131 211148

2 Батширээт 52864 165803

3 Биндэр 123541 318284

4 Баян-Адрага 82015 179344

5 Дадал 27294 112197

6 Норовлин 8204 20021

7 Баян-Уул 2074 7044

бүгд дүн 461123 1013841

Сав газарт хамрагдах сумдын 2009 оны 
малын тоог 2005 оны малын тоонд харьцуулахад 
тэмээнээс бусад төрөлд 9.3-74.3% өсч жилийн 
дундаж өсөлт малын төрөл бүр дээр 1.9-19.1%-
аар ихэссэн байна. Харин тэмээ 29,6%-аар 
хорогджээ. Малын жилийн дундаж өсөлтөнд 
тулгуурлан 2015, 2021 онд байх малын тоог 
тогтоож усны хэрэглээг бодов (хүснэгт 6.4.).
Хүснэгт 6.4. 2015, 2021 оны  малын усны хэрэглээ, м3

тэмээ адуу үхэр хонь ямаа бүгд

Малын тоо 351 30743 70848 198778 160403 461123

Өсөлтийн % 9.7 44 84.4 95.6

2015 онд 
байх малын 
тоо

350 33725 102021 366546 314389 817030

Малын 
жилийн 
усны 
хэрэглээний 
өсөлтийн % 

17.6 7.5 7.3 1 1

Нийт 
хэрэглээ

6160 252938 744753 366546 314389 1684786

2021 онд 
байх малын 
тоо

400 36996 146910 674444 614944 1473694

Нийт 
хэрэглээ

7040 277470 1072443 674444 614944 2646341

Усалгаатай газар тариалан. Онон голын 
сав газарт Өмнөдэлгэр, Биндэр, Баян-Адрага 
(тариалангийн талбай нь Улз голын сав газарт 
хамрагдана) сумдууд үр тарианы үйлдвэрлэл 
явуулж байна. Хэнтий аймгийн үр тарианы 80 
орчим хувийг Өмнөдэлгэр сум хангадаг авдаг. 
Өмнөдэлгэр сумын Хурх багт 11 аж ахуй 17802 
га газарт, 11 иргэний 1205 га газар, нийтдээ 
19007 га газарт улаан буудай тарьж байна. 

Усалгаатай талбайд хүнсний ногоо 
тариалагчид голын татамд газраа хагалан 
төмс хүнсний ногоо тариалж дотоод шаталтын 
хөдөлгүүрээр ажилладаг шахуургаар усладаг 
ба түлшний зарцуулалтаас хамаарч усалгааны 
норм, горимыг төдийлөн баримталдаггүй байна. 
Одоогийн байдлаар Биндэр сумын Баянгол, 
Баян-Адрага сумын Шуусын гол, Ханхарын 
булаг, Дадал сумын Бөөр булгаас шуудуу татаж 
энгийн аргаар усалгаа  хийж байна.

Сав газрын хэмжээнд 20000 га талбайг 
атаршуулан хаяснаас гадна Батширээт, Дадал 
сумдад газар тариалангийн үйлдвэрлэл 
зогсонги байдалд орсон.
Хүснэгт 6.5. Усалгаатай тариалангийн усны хэрэглээ /метр3/, 
2009 он

№ Сумын нэр
Талбайн 
хэмжээ 

га
Таримал

Усалгааны 
норм  

куб.м/га

Усны 
хэмжээ 
куб.м

1 Өмнөдэлгэр 82.5 төмс, 
хүнсний 
ногоо

3000 247500

2 Батширээт 10 төмс, 
хүнсний 
ногоо

3000 30000

3 Биндэр 6 төмс, 
хүнсний 
ногоо

3000 18000

4 Баян-
Адрага

12 төмс, 
хүнсний 
ногоо

3000 36000

5 Норвлин 0 3000 0

6 Дадал 7.5 3000 22500

7 Баян-Уул 1.5 хүнсний 
ногоо

3000 4500

дүн 119.5 358.500

Онон голын сав газарт өнгөрсөн хугацаанд 
усалгаатай газар тариалан хөгжүүлэх талаар 
нэлээдгүй судалгаа хийсний үр дүнд 5.5 мянган 
га талбайд услаж тариалах боломжтой гэсэн 
дүгнэлт гаргажээ (зураг 6.2.). Нийгэм эдийн 
засгийн судалгаагаар усалгаатай талбайд 
эрчимжсэн мал аж ахуйд зориулан дарш, 
тэжээлийн ургамал тариалах нь зохимжтой гэж 
үзэв.
Хүснэгт 6.6. Усалгаатай тариалангийн ирээдүйн төлөв

Он Талбайн 
хэмжээ 

га

Таримал Усалгааны 
норм  
м3/га

Усны 
хэмжээ

м3

2015 120 хүнсний ногоо 3000 360000

2021 200 хүнсний ногоо 3000 360000

1000 малын тэжээл 2800 2800000

Дүн 1200 3760000



14 ОНОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ

дд Сумын нэр Газрын нэр Жилд угаах 
шороо м3

Усны 
норм м3

Хэрэглээ 
м3

Үүнээс 
сэлбэлтээр 30%

Эргэлтээр
70%

1 Өмнөдэлгэр Сайхан 128000 4.1 524800 177400 347400

2 Батширээт Гутай 34600 4.1 141860 42500 99300

дүн 162600 666660 219900 446700

Уул уурхайн салбарын усны ашиглалт. 
Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг 
дэвсгэрт (48.29.48/4 109.41.35/9) Сайхны голын 
савд “Алтай хангайн бүрд” ХХК нь алт олборлох 
үйл ажиллагааг 2009 оны VII сараас эхлэн хоёр 
дахь жилдээ явуулж байна.

Онон голын сав газрыг Монгол орны 
жишиг эко бүс нутаг болгох боломж байгаатай 
уялдуулан уул уурхайн үйл ажиллагааг зогсоох, 
цаашид  ашигт малтмалын хайгуул олборлолтын 
үйл ажиллагааг явуулахгүй гэдгийг үндэслэн ус 
ашиглалтын хэрэгцээг тооцох шаардлагагүй 
гэж үзэв. 

Зураг 6.2. Онон голын сав газарт усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой талбайн байршил

Хүснэгт 6.7. Уул уурхайд жилд зарцуулах усны хэрэглээ, м3

Он Жуулчны баазын хүчин 
чадал хоног.хүн

Хоногт зарцуулах 
ус метр3

Ажиллах 
хоног

Нийт хэрэглээ 
метр3

2009 790 0.045 120 4266

2015 1000 0.045 120 5400

2021 1500 0.045 120 8100

Хүснэгт 6.8. Жуулчны баазуудын жилийн усны хэрэглээ, метр3

Он Нийтийн халуун 
метр3

Мал угаах цэг 
метр3

Амралт 
сувилал метр3

Нийтийн хоол 
метр3

Бүгд 
метр3

2009 1125 359 5250 2496 9230

2015 1312.5 681 6300 3168 11461.5

2021 1875 1289 7350 4200 14714

Хүснэгт 6.9. Бусад ус хэрэглээний товчоо

Аялал жуулчлал. Онон голын сав 
газарт сумын иргэд, аж ахуйн эрхэлж байгаа 
компаниуд 18 жуулчны бааз байгуулж аялал 
жуулчлал явуулах тусгай зөвшөөрөл авсан 
боловч идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
нь дөнгөж арав гаруй нь юм. 

Жуулчны баазууд нь улирлын чанартай 
үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд орон байрны 
тохилог байдал, үйлчилгээний нэр тоо цөөн 
зэргээс болж гадаадын жуулчдыг төдийлөн 
татаж чадахгүй байна.
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ДОЛОО. УСНЫ НЭГДСЭН БАЛАНС 

Онон голын сав газар нь Хэнтий нурууны 
ойт хээрийн бүс, газарзүйн хилүүдээр 
хязгаарлагдсан хөрс ургамалан бүрхэвчийн 
өвөрмөц зохицолдоотой нутагт тооцогдох 
боловч байгаль цаг уурын дулаарал, 
хуурайшилаас хамаарч ил задгай булаг, 
гол горхи, нуурууд олноор ширгэж манай 
орны õºäºº àæ àõóéí зонхилох аж ахуйн 
чиглэл áîëîõ бэлчээрийн мал аж ахуйн усан 
хангамж, бэлчээр ашиглалтад таагүй нөлөө 
үзүүлýõ бîëëîî. Ýíý á¿ñ íóòàãò öºëæèëòèéí 
òààã¿é ¿çýãäëèéí ÿâöûã ñààðóóëàõûí òóëä 
òóõàéí á¿ñ íóòãèéí усны нөөцийг нарийвчлан 
тодорхойлж, хэтийн бодлоготой, çîõèñòîé 
ашиглах явдал ирээдүйд хамгаас чухал болж 
байна. Усны аж ахуйн балансыг тооцсоноор ус 
хэрэглээ, усны нөөцийг òîäîðõîéëæ, сав газрын 
экологийн тэнцвэрæèëòèéã тогтворæóóëàõàä à÷ 
холбогдолтой áàéõ áîëíî. 

Онон голын  сав газрын усны аж ахуйн 
балансыг    Усны судалгаа, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
инженер И.Балдангомбо, гадаргын усны нөөцийг 
Ус цаг уур орчны шинжилгээний хүрээлэнгийн 
ус судлаач инженер Д.Оюунбаатар (Ph.D), Усны 
судалгаа, хөгжлийн хүрээлэнгийн инженер 
Д.Сайханжаргал, газрын доорх усны нөөцийг 

Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төслийн 
газар доорх ус судлаач Н.Жадамбаа (Sc.D) нар 
өмнөх олон жилийн судлагааны материалд 
тулгуурлан тооцов.

Сав газрын усны нөөц. Ãàäàðãûí óñíû 
íººö. Онон голын урсацыг 44 жилийн ажиглалт 
судлагааны материалтай Биндэр (Онон), Дадал 
(Бүрэнхаан), түүний томоохон цутгалууд болох 
Эг, Барх, Хурх, Балж голууд дээр байгуулагдсан 
ус судлалын харуулуудын олон жилийн 
хэмжилтийн материал, хээрийн судлагааны 
явцад Онон голд шууд цутгадаг Баянгол, Шуус, 
Агацын голуудын усны өнгөрөлтийí õýìæèëòèéí 
¿ç¿¿ëýò¿¿äèéã тооцоололын үндэс болгов. 

БОЯ-ны хэрэгжүүлэгч агентлаг Ус цаг 
уурын хүрээлэнгээс 1999 онд эрхлэн гаргасан 
“Монгол орны гадаргын ус” номын 12 дугаар 
бүлэгт Онон голоос авч ашиглаж болох усны 
хэмжээ голын эхэнд 8-10%, дунд 10-15%, адагт 
15-20% гэж äóðüäñàíààñ үзвэл Онон голын 
олон жилийн дундаж урсацаас дундажаар 13.0 
хувийг авч ашиглах боломжтой гэсэн байна. 
Өөрөөр хэлбэл, Онон голын сав дахь жилийн 
нийт усны хэрэглээг 0.40 км3–ээс хэтрүүлэхгүй 
байх шаардлагатай ãýñýí ä¿ãíýëòèéã ¿íäýñëýí 
óñíû íýãäñýí áàëàíñûã áîëîâñðóóëëàà.

Ä/ä Òîîöîîíû ÷èãëýë Óñ õóðààõ òàëáàé, êì2 Îëîí æèëèéí äóíäàæ ºíãºðºëò, ì3/ñåê Ашиглах боломжит нөөц

ì3/ñåê êì3 ì3/ñåê êì3

1 Æàðãàëàíò 1144.8 2.88 0.08893 0.374 0.01156

2 Ñàéõàí 272 0.18 0.00556 0.023 0.00072

3 Õóæèðò 313.5 0.31 0.00556 0.040 0.00124

4 Áàðõ  äýýä 275 0.19 0.00587 0.025 0.00076

5 Áàÿíãîë 293.4 0.25 0.00772 0.033 0.00100

6 Öýãýýí õîîëîé 179 0.16 0.00494 0.021 0.00064

7 Õóðõ-Õýíòèé 1520 1.50 0.04632 0.195 0.00602

8 Õóðõ àäàã 5861 12.00 0.37055 1.560 0.04817

9 Ýã-Áàòøèðýýò 987 2.76 0.08523 0.359 0.01108

10 Áàðõ-Áàòøèðýýò 1871 5.16 0.15934 0.671 0.02071

11 Áàðõ àäàã 2004 5.59 0.17261 0.727 0.02244

12 Îíîí-Áàòøèðýýò 5678 25.40 0.78433 3.302 0.10196

13 Ãóòàé 49.7 0.09 0.00278 0.012 0.00036

14 Àìãàëàíò 139.3 0.12 0.00371 0.016 0.00048

15 Îíîí-Áèíäýð 8810 32.90 1.01592 4.277 0.13207

16 Îíîí-Áàÿí-Аäðаãà 17792 48.50 1.49763 6.305 0.19469

17 Áàÿíãîë 525 0.85 0.02625 0.111 0.00341

18 Øóóñ 3580 7.80 0.24086 1.014 0.03131

19 Îíîí-Äàäàë 25060 56.40 1.74158 7.332 0.22640

20 Áàëæ-Äàäàë 3698 12.60 0.38908 1.638 0.05058

21 Àãàö àäàã 2226 6.23 0.19238 0.810 0.02501

22 Õýð-Õèëèéí çàñòàâ 6000 25.80 0.79668 3.354 0.10357

23 Îíîí-óëñûí õèë 29070 101.03 3.11971 13.134 0.40556

Хүснэгт 7.1. Oнон голын сав газрын голуудын урсац, мян.шоо метр (Ä.Îþóíáààòàð)
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Îíîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí óñíû íººöèéí 
èðýýä¿éí ººð÷ëºëòèéã åðºíõèéä íü Ã.Äàâàà 
íàðûí ã¿éöýòãýñýí Ìîíãîë îðíû óñíû ãóðâàí 
àé ñàâ õèéãýýä òîìîîõîí ãîëóóäûí ñàâ äàõü 
óðñàöûí ººð÷ëºëòèéí ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íãýýð 
òîäîðõîéëëîî.

Гол мөрний сав газрын усны баланс, түүний 
элементүүдийн ирээдүйн өөрчлөлтийг тогтооход 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар Засгийн 
газар хоорондох мэргэжилтний бүлгийн 
үнэлгээний гуравдугаар тайлан (АR-3), Английн 
Хэдлей төвийн уур амьсгалын загвараар 
тооцсон уур амьсгалын өөрчлөлтийн сценари, 
хүлэмжийн хийн ялгарлын А2, B2 хувилбарын  
үр дүнг ашиглан 2020, 2050 îíû òөâøèíä 
òîîöñîí áîëно.

Ýíäýýñ Îíîí ãîë хамаарагдах Номхон 
äàëàéí ай ñàâын ººð÷ëºëòèéí ¿ð ä¿íã îðóóëàâ. 
Òóõàйëáàë, óур амьсгалын эдгээр өөрчлөлтийн 
улмаас усан гадаргын ууршил хүлэмжийн хийн 
ялгарлын А1B сценариар Номхон далайн ай 
савд дунджаар 537 (2020), 625 (2080) мм-ээр 
1980-1999 оны дунджаас их байх төлөвтэй 
байна.

Ò¿¿í÷ëýí А1B сценариар гол мөрний урсац 
Номхон далайн ай савд эдгээр нь дунджаар 5 
(2020 îíä), 8 (2050 îíä) мм-ээр 1980-1999 оны 
дунджаас их байх төлөвтэй байна. 

ªºðººð õýлáýë, îéðûí 10-40 æèëä Îíîí 
ãîëûí ñàâä ãîë ìºðíèé óðñàö áàãà çýðýã 
íýìýãäýõ òºëºâ áàéâ÷ óñàí ãàäàðãûí áîëîí ñàâ 
ãàçðûí óóðøèëò ¿ëýìæ íýìýãäýí óëìààð ñàâ 
ãàçàð ¿ðãýëæëýí õóóðàéøèõ òºëºâòýé áàéíà.

Газрын доорх усны нөөц нь хур тундасны 
нэвчилт, улиралын болон олон жилийн цэвдэг, 
гадаргын усны тэжээгдлээс бүрэлддэг. Онон 
голын сав газрын гидрогеологийн ерөнхий 
нөхцлийг манай орны хэмжээнд зохиогдсон 
1:1000000 масштабтай гидрогеологийн зургийг 
үндэс болгов. Газрын доорх усны нөхөн 
сэргээгдэх нөөцийг гадаргын болон газрын 
доорх усны олон жилийн дундаж урсацын 
зураг, ашиглалтын баримжаат прогноз нөөцийг 
урьдах судлагааны материал дээр тулгуурлан 
тодорхой интервалаар нэгж талбайд ногдох 
усны нөөцийг тогтоох замаар хийв. 1990, 2009 
онуудад хэвлэгдсэн “Монгол улсын үндэсний 
атлас”-т тулгуурлан сав газарт унаж буй жилийн 
хур тундасны хэдэн хувь нь газрын өнгөн шимт 
хөрс, ул хөрс, чулуулаг руу нэвчиж байгааг 
тооцооны аргуудаар тодорхойлов. Хэнтий 
аймгийн усны аж ахуйн байгууллагаас тус сав 
газарт бэлчээр усжуулахад зориулан өрөмдсөн 
усны хайгуулын болон ашиглалтын цооногуудын 
гидрогеологийн бичвэр, цооногийн ундрага 
тотоосон ажиглалтын материалуудыг ашиглав.

Ãàçðûí äîîðõ óñíû íººö. Онон голын ай 
савын газрын доорх усны ашиглах баримжаат 
нөөц 551.2 сая м3/жил байна. Энэ нь газрын 
доорх усны ус агуулагч хурдас чулуулгийн 
хилээр буюу 30058.8 км2 талбайгаар тооцсон 
нөөц юм. Харин бидний сав газрын баланс 
тооцож буй 29070 км2 талбайд хамаарах усны 
нөөц 531 сая м3/æèë áàéíà.

Х¿ñíýãò 7.2. Oнон ìºðíèé àé  савын ãàçðûí äîîðõè óñíû 
àøèãëàëòûí áàðèìæààò íººöèéí õóâààðèëàëò (Í.Æàäàìáàà)

Òîîöîîíû 
÷èãëýë

Óñ õóðàõ 
òàëáàé, êì2

Ашиглах боломжит нөөц

ì3/ñ êì3/æèë

Îíîí-Áèíäýð 8810 5.1 0.161

Îíîí-Áàÿí-
Àäàðãà

17792 10.3 0.325

Îíîí-Äàäàë 25060 14.52 0.458

Îíîí-óëñûí õèë 29070 16.84 0.531

Сав газрын ууршилт,  äàãóóãèéí àëäàãäàë.
Ãîëûí ñàâ ãàçðûí áàéãàëèéí óñíû òýíöëèéã 
åðºíõèéä íü ñàâ ãàçðûí ãàäàðãûí óðñàö, ñàâ 
ãàçàðò îðîõ òóíàäàñíû õýìæýý áîëîí ò¿¿íýýñ 
óóðøèõ íèéëáýð óóðøèëòûã õýìæèõ òîîöîõ 
çàìààð òîîöîíî. Ãîëûí óñíû òýíöëèéã òîîöîõ 
îëîí, íàðèéâ÷ëàñàí  àðãà áèé áºãººä ñàâ 
ãàçðûí óóðøèëò, õºðñíèé ÷èéã, ãàçðûí äîîðõ 
óñíû íººö çýðýã ìýäýýëëèéí äóòàãäàëòàé ìàíàé 
îðíû õóâüä çàðèì àðãûã õýðýãëýæ ñàâ ãàçðûí 
õýìæýýíä óñíû òýíöëèéã òîîöîõîä òîäîðõîé 
õ¿íäðýë áèé. Ãýõäýý îëîí æèëèéí äóíäàæ 
óòãààð ñàâ ãàçàðò îðæ áóé õóð òóíàäàñ, ñàâ 
ãàçðûí ãàðàëò äýýð ãîëûí óðñàöûí ÿëãàâàðààð 
ñàâ ãàçðûí óñíû òýíöëèéã  èëýðõèéëæ áîëíî.

ET=P-Q

¯¿íä: ET- ñàâ ãàçðûí íèéëáýð óóðøèëò, ìì
 P-ñàâ ãàçàð óíàõ òóíàäàñ, ìì
 Q-ñàâ ãàçðûí ãàðàëòûí óðñàö, ìì 

Îíîí ãîëûí ñàâä Îíîí-Áèíäýð, Îíîí-
Äàäàë õàðóóëààð голын сав газрын ууршилтыг 
тооцоолов (хүснэгт 7.3.). ¯¿íä õóð òóíàäàñíû 
õýìæýýã ÓÖÓ-ûí Áèíäýð, Äàäàë ºðòººíий хур 
òóíàäàñíû õýìæýýг авч ашиглав.

Хүснэгт 7.3. Онон голын дагуух гадаргын усны нийлбэр ууршилт, 
мм

Ãîë-õàðóóë Óóðøèëò (ET), ìì

Îíîí-Áèíäýð    226.0

Îíîí-Äàäàë 261.0
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Îíîí ãîëûí óðòûí äàãóóä íººöèéí àëäàãäàë 
áàéõã¿é áàéãààã зураг 7.1.-ò ¿ç¿¿ëýâ.

Зóðàã 7.1. Îíîí ãîëûí îëîí æèëèéí äóíäàæ óðñàöûí óðòûí äàãóóõ 
õóâààðèëàëò

Онон голын сав газрын усны ашиглалт. 
Онон голын сав газрын гадаргын усны нийт нөөц 
3186.1 сая м3/жил юм. Харин гол мөрнөөс авч 
ашиглах боломжит усны нөөц 414.194 сая м3/
жил буюу нийт урсацын 13% юм. Энэ нь жилийн 
гол мөрнөөс шууд авч болох хэмжээ юм. 

Зураг 7.2. Онон голын сав газрын ус ашиглалтын байдал, 2009 

2009 оны байдлаар гол мөрнөөс авч ашиглаж 
болох усны нөөцийн 0.38%-ийг мал аж ахуй, уул 
уурхай, газар тариаланд ашигласан бөгөөд 2015 
онд 0.55%, 2021 онд 1.31% болохоор байгаа 
нь цаашид усны нөөцийн хүрэлцээ хангалттай 
байгаа нь харагдаж байна. 

Хүснэгт 7.4. Гадаргын усны нөөцийн ашиглалтын өнөөгийн 
байдал, ирээдүйн хандлага, хувиар

Мал аж ахуй Уул уурхаé Газар тариалан

2009 2015 2021 2009 2015 2021 2009 2015 2021

0.245 0.407 0.639 0.053 0.0 0.0 0.087 0.145 0.676

Харин Онон голын сав нутгийн газрын доорх 
усны баримжаат нөөц 551.17 сая м3/жил юм.

Хүснэгт 7.5. Газрын доорх усны нөөцийн ашиглалтын өнөөгийн 
байдал, ирээдүйн хандлага, хувиар

Хүн ам Аялал жуулчлал Бусад

2009 2015 2021 2009 2015 2021 2009 2015 2021

0.603 0.832 0.912 0.024 0.030 0.045 0.127 0.159 0.319

2009 оны газрын доорх усны нөөцийн 
0.75%-ийг хүн ам, аялал жуулчлал болон 
бусад хэрэгцээнд ашигласан бөгөөд 2015 
онд 1.02%, 2021 онд 1.28% болохоор 
байгаа нь цаашид усны нөөцийн хүрэлцээ 
хангалттай байгаа нь харагдаж байна.

Онон голын сав газрын 2009 оны óñíû 
íèéò õýðýãëýý 1.73 сая м3 áºãººä ýíý íü 
сав газрын нийт усны нөөцийн дөнгөж 
0.046% áàéíà. Èéìä цаашид ус ашиглалтын 
оновчтой менежментийг боловсруулан 
нэвтрүүлэхэд боломж байгааг харуулж байна. 

 

Зураг 7.3. Онон голын сав газрын ãàäàðãûí ус ашиглалтын 
байдал, 2009

Ус ашиглалтын дийлэнх хувийг малын усан 
хангамж эзэлж байгааг дээрх çóðàã 7.3., хүснэгт 
7.6.-д үзүүлэв.

Хөндлүүр Хүн ам Мал аж 
ахуй

Газар 
тариалан

Уул 
уурхай

Аялал 
жуулчлал Бусад Бүгд

1 Îíîí-Áàòøèðýýò 0.014 0.166 0.030 0.043 0.001 - 0.253

2 Îíîí-Áèíäýð 0.074 0.695 0.296 0.220 0.003 - 1.287

3 Îíîí-Áàÿí Аäраãà 0.089 0.875 0.332 0.220 0.003 - 1.518

4 Îíîí-Äàäàë 0.107 0.987 0.354 0.220 0.004 - 1.672

5 Улсын хил 0.109 1.014 0.359 0.220 0.004 0.023 1.73

Х¿ñíýãò 7.6. Oнон ìºðíèé àé  савын ãàçðûí äîîðõè óñíû àøèãëàëòûí áàðèìæààò íººöèéí õóâààðèëàëò, (Í.Æàäàìáàà)
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Зурàã 7.4.-д 2009 áàéäëààð мал аж ахуйí 
óñ õýðýãëýý 59.4%, хүн амûí óñ õýðýãëýý 6.4% 
áàéñàí áîë õàðèí óñ àøèãëàëòûí áàéäàë газар 
тариаланä 21%, уул уурхайä 12.9%, аялал 
жуулчлалä хамгийн бага буюу 0.3%-òàé áàéñàí 
байна.

Зураг 7.4. Онон голын сав газрын ус õýðýãëýý/ашиглалтын 
байдал, 2009 он

Сав газрын ус ашиглалтын хэтийн 
төлөв. Сав газарт оршин сууж байгаа хүн,  мал 
сүрэг, усалгаатай газар тариалан, уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн усны 2009 оны хэрэглээг суурь 
болгон засаг захиргааны нэгж бүрээр, хэтийн 
төлөвийг 2015, 2021 оны байдлаар сав газрын 
хэмжээнд урьдчилан тооцов.

Онон голын сав газрын ус ашиглалт 2009 онд 
1.73 сая м3 байсан нь 2015 онд 2.47 сая м3, 2020 
онд 5.68 сая м3 байхаар төлөвлөөд байна.

Энэхүү бүс нутагт фермерийн аж ахуйг 
хөгжүүлэх бүрэн боломж байгаагааг тооцвол 
цаашид ч малын усан хангамж ус ашиглалтын 
дийлэнх хувийг эзэлсээр байх нь ойлгомжтой 
байна. 2009 оны байдлаар 1.014 сая м3, 2015 
онд 0.151 сая м3, 2021 онд 2.646 сая м3 ус 
шаардлагатай гэж үзэв.

Усалгаатай газар тариалангийн хувьд 2009 
онд 119.5 га-д төмс хүнсний ногоо тариалж 0.359 
сая м3 ус ашигласан байна. Энэ нь фермерийн 
аж ахуйг хөгжүүлэхэд шаардагдах тэжээлийн 
ургамлыг 1000 га тариалсанаар 2021 оны үед 
ус ашиглалт 3400000 м3 байхаар төлөвлөв. 

Уул уурхайн ус ашиглалтын хувьд Îíîí 
ãîëûí сав газрын ãîëóóä òåõíîãåí íºëººëºëä 
ºðòººã¿é óíàãàí òºðõººðºº áàéãàà ó÷èð õîéøèä 
÷ ýíý áàéäëûã õàäãàëàí ¿ëäýэх, байгаль 
экологийг зүй зохистой ашиглан хамгаалахын 
тулд уул уурхайн үйл ажиллагааг хязгаарлах 
зайлшгүй шаардлагатай учир 2015, 2021 
онуудад уул уурхайн ус ашиглалт байхгүй 
хэмээн тооцов. 

Уул уурхай ашигласанаар эдийн засгийн 
хувьд өгөөжтэй байсан боловч тухайн сав 
газарын үндсэн өнгө төрх алдагдах, голын 
сав газрын экосистемд сөрөг нөлөөтэй тул 
хязгаарласан нь ойлгомжтой. Иймээс эдийн 
засгийн хувьд өгөөжтэй, голын экосистемийг 

зүй зохистой ашиглах хамгаалах оновчтой 
нэг арга бол эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
явдал юм. Иймээс энэ чиглэлийн ус ашиглалт 
2015 онд 0.005 сая м3, 2021 онд 0.008 сая м3 
болж нэмэгдэхээр төлөвлөв.  

Аялал жуулчлалыг дэмжин хөгжүүлсэнээр 
усны бусад хэрэглээ болох нийтийн халуун ус, 
амралт сувилал, уушийн газрын ус ашиглалт 
хувь нэмэгдэнэ гэж үзэв. 2009 онд 0.023 сая м3 
байсан ус ашиглалт 2015 онд 0.029 сая м3, 2021 
онд 5.68 сая м3 болохоор тооцов. 

Хүснэгт 7.7. Онон голын сав газрын ус хэрэглээний өнөөгийн ба 
хэтийн төлөв, сая м3

Он Хүн 
ам

Мал 
аж 
ахуй

Газар 
тариалан

Уул 
уурхай

Аялал 
жуулчлал Бусад Бүгд

2009 0.109 1.014 0.359 0.220 0.004 0.023 1.73

2015 0.151 1.685 0.247 0 0.005 0.029 2.47

2021 0.165 2.646 3.400 0 0.008 0.058 5.68

Усны аж ахуйн балансын дүгнэлт. Онон 
голын сав газрын усны нөөц 3737.25 сая м3, 
үүнээс Онон гол-улсын хил хөндлүүрээрээр 
гадаргын усны нөөц 3186.1 сая м3/жил байна. 
2009 оны байдлаар сав газрын усны нийт 
нөөцийн дөнгөж 1.73 сая м3 буюу 0.046%-ийг  
ашиглаж байгаа нь цаашид ус ашиглалтын 
оновчтой менежментийг боловсруулан 
нэвтрүүлэхэд боломж байгааг харуулж байна. 

Голын сав газрын усны нийт хэрэглээ 2009 
онд 1.73 сая м3, 2015 онд 2.47 сая м3, 2021 
онд 5.68 сая м3 байхаар тооцсон нь нийт сав 
газрын усны нөөцийн 2009 онд 0.046%, 2015 
онд 0.066%, 2021 онд 0.152% болж байна.

Харин сав газрын ашиглаж болох боломжит 
усны нөөцийн хэмжээ 965.36 сая м3 буюу 
гадаргын усны нөөцийн 13%-ийг ашиглахад 
экологи тэнцвэртэй байна хэмээн бодож 
тооцвол голын сав газрын ашиглаж болох 
боломжит усны нөөцийн 0.18%-ийг 2009 онд 
ашигласан ба 2015 онд 0.26%, 2021 онд 0.59%-
ийг ашиглахаар тооцов.

Îíîí ãîëûí сав газрын ãîëóóä òåõíîãåí 
íºëººëºëä ºðòººã¿é óíàãàí òºðõººðºº áàéãàà 
ó÷èð õîéøèä ÷ ýíý áàéäëûã õàäãàëàí ¿ëäýэх, 
байгаль экологийг зүй зохистой ашиглан 
хамгаалахын тулд уул уурхайн үйл ажиллагааг 
хязгаарлах зайлшгүй шаардлагатай учир 2015, 
2021 онуудад уул уурхайн ус ашиглалт байхгүй 
хэмээн тооцов. 

Усны аж ахуйн нэгдсэн балансаас харахад 
малын усны хэрэглээ нийт нөөцөд харьцуулахад 
хүрэлцээтэй боловч бэлчээрт байгаа уст цэгийн 
тоо буурч бэлчээр талхлагдах, ан амьтдын 
тэжээлт хомсдож байгааг экологийн болон 
нийгэм эдийн засгийн судалгааны дүгнэлтүүдээр 
анхааруулж дурьдсан. 
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Малын 2015 онд байх тооноос хэтгүүлэхгүй 
байх бодлогыг баримтлах нь зүйтэй.

Х¿ñíýãò 7.8. Онон голын олон жилийн дундаж урсац ба 2009 оны 
ашиглалтын балансын дүн

Áàëàíñûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä ì3/c ñàÿ ì3/æèë

Íèéò íººö 101.03 3186.1

Àëäàãäàë
Óóðøèëò 263.3

Ø¿¿ðýëò -

Äàðààãèéí ñàâä øèëæèõ 2922.8

Óñ àøèãëàëò       

Ìàë àæ àõóé 1.014

Ãàçàð òàðèàëàí 0.359

Óóë óóðõàé 0.220

Óñíû áàëàíñ

Îíîí ãîëûí óðñàö, ñàÿ ì3 2921.207

Àøèãëàëòûí õóâü 0.38

НАЙМ. ОЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

Онон голын сав газарт Монгол орны сибирь 
шинэсний зүүн тархац, дэлхийн дагуур шинэсний 
өмнөд тархац нутаг байх агаад дээрхи хоёр 
зүйл шинэсний эрлийз болох чекановскийн 
шинэсний Монгол орон дахь тархацын үндсэн 
хэсэг байрлана. Онон голын эхний районд хуш 
(Pinus sibirica)  багагүй хэмжээтэй байхаас гадна 
Их Хэнтийн нурууны салбар уулсаар гацуур 
(Picea obovata) маш бага талбайг эзлэнэ. Энэ 
нь Монгол орон дахь сибирь гацуурын тархац 
нутгийн хамгийн зүүн цэг болдог онцлогтой. 
Түүнчлэн, ой үүсгэгч том моддоос эгэл нарс 
(Pinus sylvestris) Эрээний нуруунд голчлон 
тохиолдоно. Мөн үүнээс гадна, крыловын нарс 
(Pinus Krylovii)  нь Эрээний нуруунд цөөн газарт 
тэмдэглэгдсэн байна. Крыловын нарс, дагуур 
шинэс, чекановскийн шинэс нь Монгол оронд 
ховорт тооцогдох гурван зүйлийн том шилмүүст 
мод бөгөөд энэхүү нутаг дэвсгэрт тархсан 
байна. Эдгээрээс Монгол улсын Улаан номд 
дагуур шинэс орсон байна.

Ойн экосистем орчинзүйн агуулгын хувьд 
өргөн дэлгэр бөгөөд үүний дотор мод, сөөг, 
өвслөг ургамал, хөвд, хаг зонхилох үүрэгтэй. 
Ой модны экологийн томоохон ач холбогдлын 
нэг нь ус цуглуулах, усыг жигд тогтмол барьж 
хуваарилах, унах хур тунадасыг нэмэгдүүлэхэд 
оршдог. 

Онон голын сав газрын уур амьсгалын 
онцлогоос болж энэ бүс нутгийн ой, 
ургамалжлын төрх өвөрмөц шинжтэй байна. 
Онон голын эхний бүс нутаг нь битүү ойтой, гол 
горхины дагуу үргэлжилсэн торлогтой, тайгын 
бүслүүртээ хүлрийн хөвд болон хэдэн зүйлийн 
ногоон хөвд арвин, ойн хөрс нь үргэлжилсэн 
хэлбэрийн цэвдэгтэй, тайгархаг бүслүүрийн 
ойн чанар сайн зэрэг онцлогтой.

Тус бүс нутагт Монгол оронд тархдаг ойн 

үндсэн 4 дэд бүслүүрээс цармын ой, тайга, 
тайгархаг ойн дэд бүслүүрүүд тохиолддог.

Онон голын савын нутаг Монгол орны ойн 
түймрийн аюулын мужлалын зүүн Хэнтийн 
тойрогт багтах бөгөөд 1975-1999 онд энэ тойрогт 
нийт 147 удаа түймэр гарч 1840.0 мянган га ой 
шатсан байна. Ойн түймэр ихэвчлэн IV, V, VI, 
IX саруудад гардаг бөгөөд зарим үед хээрийн 
түймэр XI сард ч гарсан тохиолдол байна. 
Зөвхөн Биндэр суманд 1998-2008 онд гарсан 
түймрийн хохирол 76.6 сая төгрөг болсон 
байна. Түймрийн үргэлжилсэн хугацаа 2-7 
хоног байжээ. Түймэр гарсанаас болж шинэсэн 
ой хусан ойгоор солигдох явц үргэлжилсээр 
байна. Ийм хоёрдогч гаралтай хусан ойн дотор 
40-60 насны хус зонхилдог. Моддын өндөр 13-
14 м, диаметр нь 16-18 см. Түймрийн улмаас 
доройтсон модонд хөнөөлт шавжны тархалтын 
голомт ихсэж ялангуяа хус, шинэсэн ойн талбай 
улам бүр багассаар байна (зураг 8.1.). 

Зураг 8.1. Голын дагууд шавжинд нэрвэгдсэн бургас

Онон голын савд багтах ойгоор бүрхэгдсэн 
талбай 1013974 га гэж тооцоолсон ба үүнээс нас 
гүйцсэн, хөгширсөн ой 52,3%, залуу ой дөнгөж 
3.5%-ийг тус тус эзлэж байгаа нь цаашид ойг 
залуужуулахад чиглэгдсэн ойн аж ахуйн арга 
хэмжээг шаардаж байна.    

Ñав ãàçðын ойн таксацийн дундаж 
үзүүлэлтээс үзвэл дундаж бонитет 4,0 дундаж 
өтгөрөл 0,51 байгаа нь улсын дундажаас бага 
бөгөөд чанар муутайг харуулж байна. 1 га ойгоор 
бүрхэгдсэн талбайн нөөц 117.7 шоо метр, 1 га 
ойн жилийн өсөлт дөнгөж 1 шоо метр байгаа 
нь мөн л доогуур үзүүлэлт юм. Иймээс энэ бүс 
нутагт үйлдвэрлэлийн хэмжээний огтлолт хийж 
болохгүй, харин цэвэрлэгээний огтлолтыг зохих 
журмын дагуу явуулах шаардлагатайг харуулж 
байна.  

Сүүлийн жилүүдэд хэрэгцээний мод огтлох 
улсын нэгдсэн зөвшөөрлийн хүрээнд нэг суманд 
600-3000 шоо метр модны зөвшөөрөл олгодог 
байна. Олгосон модыг гол төлөв сууцны дүнзэн 
байшин барихад болон зүсмэл банз болгон 
ашигладаг байна.

Онон голын эхний тайгын районы ой мод, 
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ховор зүйл бүлгэмдлүүд, хөвдөн давхрааг 
хамгийн эхлээд хамгаалах нэн шаардлагатай 
бөгөөд ой модны нөөцийг багасгаж ойн 
экосистемд онцгой сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа 
хүчин зүйл болох ойн түймэр, хөнөөлт шавж, 
өвчин, хууль бус болон технологийн бус 
мод огтлолтоос урьдчилан сэргийлэх, ойг 
нөхөн сэргээх үйл  ажиллагааг илүү тусгаж, 
нөхөрлөлийг дэмжин амьжиргааны нэгэн 
эх үүсгэвэр болох арчилгаа, цэвэрлэгээний 
огтлолтыг нөхөрлөлд олгох хэрэгтэй байна.

 
ЕС. ЗАГАС, ДУГАРИГ АМТНЫ СУДАЛГАА

Онон голын сав газар нь загасны 
зоогазарзүйн ангиллаар Амарын мужид, харин 
дэлхийн цэнгэг усны хагалбараар Амар мөрний 
савд хамаардаг. Энэ савд Онон, Улз, Хэрлэн, 
Халх голууд багтахаас зөвхөн Онон гол түүнийг 
тэжээдэг бөгөөд загасны төрөл зүйлүүдийн 
хувьд бүрдэл нь харилцан адилгүй байдаг. 

Амарын эхний голуудад түүхэн хөгжлийн 
хувьд умардын тэгш талын, умардын уулын 
бэлийн, эртний гуравдагчийн, хятадын болон 
хойд туйлын зэрэг иж бүрдэлд хамаарах 
загасны зүйлүүд тархсан байна. 

Энд эртний гуравдагчийн загасны аймгийн 
төлөөлөгчид болох Lampetra  reissneri, Амарын 
хилэм (Acipenser schrencki), улаан живэрт 
(Pseudoaspius leptocephalus), халбаган загас 
(Rhodius sericeus), булуу цагаан (Cyprinus heam-
atopterus), Gobio soldatovi, Misgurnus angulli-
caudatus, Parasilurus asotus зүйлүүдээс гадна 
Умардын тэгш талын Амарын сугас (Leucis-
cus waleckii), Phoxinus czekanowskii, Лаготийн 
варлан  (Ph. Lagowskii), Ph. Percnurus, Gobio go-
bio, мөнгөлөг хилтэг (Carassius auratus gibelio), 
Cobites taenea, Esox reicherti, Умардын уулын 
бэлийн тул (Hucho taimen), Brachymystax le-
nok, Амарын цурхай (Thymallus grubei), ердийн 
варлан (Phoxinus phoxinus), Nemachilus bar-
batulus, Амарын эрээн живэрт (Cottus czanaga), 
зантгар загас (Mesocottus haitej), Умард туйлын 
цэнгэг усны  цагаан хадар (Coregonus chadary), 
гутаар (Lota lota), Хятадын тэгш талын Амарын 
хар сугас (Pseudorasbora parva), Shilogobio sol-
datovi, Ladislavia taczanowskii, морин тавхарал 
(Hemibarbus labeo) зүйлүүд тэмдэглэгдсэн 
(Дашдорж 1976).

Онон голын саваас Монголын Улаан номонд 
дугариг амтнаас Lampetra japonica, Номхон 
далайн могор гэх 1 зүйл, хилэмтэнээс Acipens-
eridae  овгийн Acipenser schrencki, Brant, 1869, 
Амарын хилэм, хулдтанаас Salmonidae овгийн 
Hucho taimen Pallas, 1773, тул, зантахайтаны 
Cottidae овгийн Mesocottus haitej, Dybowski, 
1869 зэрэг 3 зүйл загас бүртгэгдсэн байдаг. 

Онон голын дагуу нийт 4 жуулчин бааз 

байрлах бөгөөд Дадал сумын нутагт Агац-
Ононгийн бэлчирт Дэгэн Жигэнийн хавцлын 
ойролцоо болон Балж, Ононгийн бэлчир буюу 
Балжийн Дөрөөгийн отог, Батширээт сумын 
нутагт Эг-Бархын Онон гол руу цутгах хэсэгт 
загасчдын нэг отог, Биндэр сумын нутагт Хурх-
Ононгийн бэлчирт амралтын газартай томоохон 
отог байрладаг. Дэгэн Жигэн, Дөрөө, Эг-Бархын 
отог нь улирлын чанартайгаар голдуу Чех болон 
Словак улсаас загасчин-жуулчид ирдэг. Биндэр 
сумын нутагт орших Хурх-Ононгийн отогт 
Япон улсаас жуулчид ирж тул барьж буцаан 
тавьдаг. Гэвч эдгээр компаниуд нь жилд хэдэн 
жуулчид авчирдаг, жуулчдын бариад буцаан 
тавьсан тулын биеийн хэмжээ, тоо ширхэгтэй 
холбогдсон мэдээллийг үнэн зөв бүрдүүлдэггүй, 
орон нутгийн байгаль хамгаалагч нарт буцаан 
мэдээлдэггүй байна. 

Мөн жуулчдаас гадна орон нутгийн иргэд 
ахуйн хэрэгцээндээ зориулан дэгээ, сэрээ 
ашиглан их хэмжээгээр тул агнадаг, агнасан 
загасны талаарх мэдээлэлээ өгдөггүй байна. 
Орон нутгийн загасчдын дунд явуулсан аман 
судалгаагаар 1990-2000 онд Батширээт, 
Биндэр, Баян-Адрага, Дадал сумын нутаг дахь 
Онон голоос 100-160 см урттай, 12-25 кг жинтэй 
тул загас цөөнгүй баригдаж байсан бол 2005-
2007 оны байдлаар 50-110 см урттай, 2-7 кг 
жинтэй тул маш цөөхөн хэмжээгээр баригдсан 
нь түүний биеийн хэмжээ багасч, тоо толгой нь 
хомсдож ирж байгааг харуулж байна.

Иймээс жуулчдын компани болон нутгийн 
иргэдээс  мэдээллийг сайн бүрдүүлж чадвал 
тул загасны эх сүргийг хамгаалах, тоо толгой, 
нөөцийн талаар бодит мэдээлэл цуглуулах 
боломж бүрдэх юм.

Онон голын сав газрын нутаг дэвсгэрт орших 
Батширээт, Биндэр, Баян-Адрага, Норовлин, 
Дадал, Баян–Уул сум өөрийн нутаг дэвсгэрт 
байгаа тул бүхий газруудыг хамгаалалтанд 
авч аялал жуулчлàлыг хөгжүүлэх ажлыг хууль 
эрх зүйн хүрээнд явуулах нь сум орон нутгийн 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд ихээхэн үр 
дүнтэй ажил болно гэж үзэж байна.

Урьд өмнө тохиолдож байгаагүй ОХУ нутагт 
тархалтаа тэлж буй харь загасыг илрүүлэх, 
тархалт, байршил нутгийг тогтоох, шилжилт 
хөдөлгөөнийг хянах, мониторинг судалгаа хийх 
нь агнуурын зарим үнэт загасны популяцийг 
хамгаалахад тус дөхөм үзүүлнэ.

Монгол улсын Улаан номонд орсон Дархан 
цаазат хилэм загасны тархалт байршлын 
судалгааг үе шаттайгаар явуулах шаардлага 
зүй ёсоор тулгарч байна.
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АРАВ. ШАВЖИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН 
СУДАЛГАА

Онон голын сав газрын уулсын босоо 
бүслүүр, өтгөн шигүү болон сийрэг ой, ойн 
цоорхой, ойн зах, төгөл, уулын хээр, хуурай 
болон чийгэрхэг нуга, голын хөндий ба татам, 
эрэг, голын ус, тогтоол ус, амьтдын ялгадас, нүх, 
сэг, хад чулуу, унасан мод гэх мэт экологийн бүх 
орчин, биотопод шавж амьдарна. 

Түүхэн хөгжлийнхөө явцад шавжийн биеийн 
бүтэц аажмаар нарийсан хөгжиж, хуурай газрын 
амьдралд дээд зэргийн зохилдлогыг олж авсан, 
сээр нуруугүйтэн амьтдын дотроос хамгийн 
өндөр хөгжилтэй амьтан юм. Нарийн бүтцийн 
үндсэн дээр олонхи шавж нисэх чадвартай 
болсноор өргөн уудам нутагт тархан амьдрах 
бололцоотой болжээ. Шавж үй олноороо үржих 
чадвартай тул байгаль дахь бодисын эргэлтэд 
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Судалгааны материал, ном хэвлэлийн 
мэдээг нэгтгэн Онон голын сав газарт 13 баг, 
109 овог, 265 төрлийн 362 зүйл шавж байгааг 
тогтоолоо (график 10.1.). 

График 10.1. Онон голын сав газрын шавжийн төрөл зүйл

Онон голын сав газрын шавжийн экологийн 
бүлгүүд дотроос ойн хортон шавжийн судалгаа 
харьцангуй сайн хийгджээ. Тус сав газарт 
модлог болон бутлаг ургамлын янз бүрийн 
эд эрхтнээр хооллодог 34 овгийн 151 зүйл 
шавж илрээд байгаа ба тэдгээрээс цохын 
овгийн шавж давамгайлж байна. Эрвээхэй 
(Lepidoptera), ялааны (Diptera) багийн шавж 
зүйлийн хувьд цөөн байгаа боловч учруулах хор 
хөнөөлөөр бусад багийнхаас их байдаг. Эдгээр 
шавжийн 27 зүйл ердийн, 7 зүйл элбэг, бусад 
зүйл ховор тохиолдох ба нэг зүйл буюу сибирь 
хүр эрвээхэйн (Dendrolimus superans sibiricus) 
олшрол ажиглагдахаас гадна байнгын ба түр 
зуурын голомт тохиолддог байна.

АРВАН НЭГ. УРГАМЛЫН НӨМРӨГИЙН 
СУДАЛГАА

Онон голын сав газар нь ургамал газар 
зүйн мужлалаар (А.А.Юнатов, 1950) Евразийн 
шилмүүст ойн мужийн Өвөр байгалийн уулын 
тайгын болон Дагуур-Монголын хээрийн муж, 
Төв Хэнтийн уулын тайгын тойрог, Улзын уулын 
хээрийн тойргийн Улз, Ононгийн районд, Онон 
түүний цутгал голын эхийг хамарсан районд 
Н.Өлзийхутагийн (1989) мужлалаар голын эх 
нь Хэнтийн уулын тайгын тойрогт, зүүн хэсэг 
нь Монгол-Дагуурын уулын хээрийн тойрогт 
хамардаг байна. 

Онон голын хөндийд 56 овог, 186 төрөл, 332 
зүйл дээд ургамлыг бүртгэсэн нь Монгол орны 
голын татмын бүх ургамлын  зүйлийн бүрдлийн 
38.92% эзэлж байна. 

Онон голын сав газрын нийт талбайн 22.8% нь 
цэвэр бэлчээр, 6.8% нь чулуутай, 22.9% сөөгтэй, 
3.65% довонтой бэлчээрийн төрх байдалтай 
байхын зэрэгцээ 3.01% нь хадлангийн талбай, 
1.07% нь тариалангийн талбай, 39.05% нь ой 
эзэлж байна (хүснэгт 11.1.).

Хүснэгт 11.1. Онон голын сав газрын бэлчээрийн төрх байдал

Бэлчээрийн төрх байдал Талбай, га

Хадлангийн талбай 86728.017

Тариалангийн талбай 31017.059

Сумын төв 6071.836

Нуур 1691.604

Ой 1123355.2

Бусад 10244.265

Цэвэр бэлчээр 656312.54

Чулуутай бэлчээр 196901.4

Сөөгтэй бэлчээр 658958.82

Довонтой бэлчээр 105181.62

2876462.3

 
Монгол орны бэлчээр хадлангийн ангиллын 

дагуу дундаж өндөр уул болон нам, бэсрэг 
уулын хуурай хээрийн (8.4%) болон уулын нугын 
(24.3%), нам бэсрэг уулсын хоорондох нуга 
хөндийн (3.7%), тал хөндий хээрийн (10.4%), 
бүс дундын голын хөндий, голын хөндий -нам 
хотосын нугын (8.5%) бэлчээрийн ерөнхий хэв 
шинжид хамаарагдаж байна. Нийт талбайн 
44.7 % нь ой болон бусад эдэлбэр газар байна. 
(зураг 11.1.).
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Зураг 11.1. Онон голын сав газрын бэлчээрийн хэв шинж

Онон голын хөндийд 56 овгийн 175 төрлийн 
301 зүйл бэлчээрийн, 33 овгийн 84 төрлийн 103 
зүйл эмийн, 17 овгийн 39 төрлийн 48 зүйл хөл 
газрын ургамал байхад 16 овгийн 18 төрлийн 
19 зүйл ховор, 16 овгийн 18 төрлийн 19 зүйл 
нэн ховор ургамал байна (хүснэгт 11.2.).

Хүснэгт 11.2. Онон голын хөндийн ургамалжилтын онцлог

Агуулгын ангилал Овог Төрөл Зүйл Эзлэх хувь

Бэлчээрийн ургамал 52 175 301 91.2

Эмийн ашигт ургамал 33 84 103 31.2

Хөл газрын ургамал 17 39 48 14.5

Ховор ургамал 16 18 19 5.76

Нэн ховор ургамал 16 18 19 5.76

Онон голын хөндийд үндэслэг ишт үетэнт, 
дэгнүүлт үетэнт, үетэн-алаг өвст, улалжит, алаг 
өвст, жижиг улалжит зэрэг 9 бүлэг, улалжит, 
улалж-улаан толгойт, улалж-алаг өвст, улалжит, 
улалж-улаан толгойт, улалж-алаг өвст,  бургас 
улиаст, улиас-бургаст, үетэн-шарилж-алаг өвст, 
жижиг улалж-алаг өвст, цахилдаг-үетэнт хэв 
шинжийн 26 бүлгэмдэл үүсгэж байна.

Онон голын хөндийн бэлчээрийн талбайгаас 
20590 га талбай хүн,  малын хөлөөр дунд зэрэг 
талхлагдсан байхаас гадна тариалан эрхлэлт 
эрчимжсэнээс болж нэг наст шарилжийн 
төрлийн ургамал олширч, салхиар таран 
бэлчээр газрыг доройтуулж байна.  

Уг голын хөндийд устах аюулд орсон, тархац 
хязгаарлагдмал нэн ховор, ховор ургамлын 
зүйл (11.4%) нилээд элбэг байгаа тул байгалийн 

унаган төрхийг хэвээр хадгалан үлдэх зорилгоор 
орон нутгийн хамгаалалтад авах шаардлагатай 
байна.

АРВАН ХОЁР. ХӨХТӨН, ХОЁР НУТАГТАН, 
МӨЛХӨГЧ АМЬТДЫН СУДАЛГАА

Онон голын сав газар түүний орчмын нутагт 8 
зүйл шавж идэштэн, 6 зүйл сарьсан далавчтан, 
4 зүйл туулай хэлбэртэн, 27 зүйл мэрэгчид, 
17 зүйл мах идэштэн, 6 зүйл туруутан нийт 68 
зүйл хөхтөн амьтан, 6 зүйл мөлхөгч, 3 зүйл хоёр 
нутагтан  тус тус тэмдэглэгдсэн байна. 

Эдгээрээс Монгол орны хэмжээнд ховордож, 
Монголын улсын Улаан номд бүртгэгдсэн дагуур 
зараа (Mesechinus dauricus), голын халиу (Lu-
tra lutra), шивэр хандгай (Alces alces), халиун 
буга (Cervus elaphus), баданга хүдэр (Moschus 
moschiferus), зэрлэг гахай (Sus scrofa), шивэр 
гүлмэр (Salamandrella keyserlingii) зэрэг амьтад 
тархсан байна. 

Энэ сав газарт Монгол орны нийт хөхтөн 
амьтдын 48.9% тархсан нь Онон голын сав, 
түүний орчмын нутаг нь хөхтөн амьтад тархаж 
амьдрах нөхцөл бүхий олон төрлийн амьдрах 
орчин байдгийг илтгэж байна. 

Онон голын сав газрын хөхтөн, хоёр 
нутагтан, мөлхөгч амьтдын тархац, амьдрах 
орчинд  дараах хүчин зүйлүүд сөргөөр нөлөөлж 
байна. Үүнд:

Хууль бус агнуур, худалдаалалт: агнуурын • 
ач холбогдол бүхий хөхтөн амьтад буюу 
27 (35.6%) зүйл нь агнуурт өртөмтгий зүйл 
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байна. Сүүлийн үед хууль бус агналтын 
улмаас тоо толгой нь ховордож, амьдрах 
орчин нь хумигдаж байгаа монгол тарвага 
(Marmota sibirica), бараан хэрэм (Sciurus vul-
garis)  зэрэг хөхтөн амьтад анхаарал татаж 
байгааг энд тэмдэглэе. 
Уул уулхай, алт олборлолт: нүхний • 
амьдралтай, жижиг мэрэгчдийн хувьд 
тоо толгой, тархац, байршил нь хэвийн 
боловч алт олборлолт явуулж байгаа Гутай, 
Сайханы уурхай орчмын нутагт тодорхой 
хэмжээгээр өртсөн баримтууд байна. Мөн 
алт олборлолтоос үүдэн гарч буй усны 
бохирдолтын улмаас ус намгархаг орчныг 
шүтэж амьдардаг хоёр нутагтан болон 
бусад амьтдад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй 
байна.
Амьдрах орчны хомсдол: Онон голын сав • 
газрын орчны бүсэд бэлчээр нутгийг сэлгэж 
ашиглах замаар амьтдын амьдрах орчныг 
сайжруулах, тэлж байх нь чухал юм. 

Онон голын сав газарт орших Хан Хэнтийн 
дархан цаазат газар, Онон-Балжийн байгалийн 
цогцолборт газруудын хоорондох орчны бүс нь 
тураг хөхтөн амьтад дамжин гүйх гол коридор 
нутаг тул эдгээр газрыг тусгай хамгаалалттай 
газрын хамгаалалтын бүсэд хамруулах нь чухал 
байна. Ер нь Хан Хэнтий, Онон-Балж, ОХУ-ын 
Сохондинскийн дархан газруудын хоорондын 
сүлжээ байгуулах замаар хил дамнасан энэ бүс 
нутгийг бүхэлд нь хамгаалах нь амьтны аймгийн 
хувьд маш чухал юм. 

Хан Хэнтий болон Онон-Балжийн улсын 
тусгай хамгаалалттай газруудад экологийн 
аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой тул 
аялал жуулчлалаас олсон орлогыг тусгай 
хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын 
менежментэд зарцуулах эрх мэдлийг тусгай 
хамгаалалттай газрын захиргаадад олгох 
талаар эрх зүйн орчинг бий болгох шаардлагатай 
байна.    

Онон голын сав газар нь байгалийн тогтоц, 
экосистемийн бүрэлдэхүүний хувьд өвөрмөц 
нутаг тул нарийвчилсан судалгааг байнгын 
мониторинг хэлбэрээр хийх Монгол орны бусад 
тусгай хамгаалалттай газруудын хувьд жишиг 
болох боломжтой.    

АРВАН ГУРАВ. ШУВУУДЫН СУДАЛГАА
 
Онон голын сав нутаг нь Хэнтийн нурууны 

зүүн, Сибирийн тайгын өмнөд зах, Дорнод 
Монголын хээр талын хойт хязгаарын уулзвар 
нутаг бөгөөд шилмүүст болон өргөн навчит ой, 
Онон, Балж, Хурх голууд, тэдгээрийн хөндийн 
нуур, цөөрмүүд нь шувуудад чухал ач холбогдол 
бүхий газар юм.

Онон голын савд 18 баг, 47 овог, 133 төрөлд 
хамаарах 240 зүйл шувуу бүртгэгдсэн ба Монгол 
орны шувууны 50.8% нутаглаж байна. Эдгээр 
нь оршин амьдрах хэлбэрийн хувьд суурин 
55 зүйл, нүүдлийн 185 зүйл шувууд байна. 
Нүүдлийн шувуудаас 142 зүйл өндөглөн зусаж, 
23 зүйл дайрч өнгөрдөг, 3 зүйл хаяа тохиолдлын 
байдлаар тааралддаг, 8 зүйл өвлийн улиралд 
өвөлждөг, 9 зүйл зуны улиралд байдаг боловч 
өндөглөдөг эсэх нь лавтай тогтоогдоогүй байна 
[Цэвээнмядаг 2008].

Хээрийн судалгааны явцад ойн бүсэд 
сонгосон 4 талбай болон голын хөндий, 
судалгааны талбай орчимд явуулсан замналын 
хүрээнд 106 зүйлийн шувуу бүртгэгдэв. 
Эдгээрээс Монгол улсын улаан ном, Зэрлэг 
амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг 
олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай 
“CITES”-ийн конвенц, Ховор амьтдын жагсаалт 
(Монгол улсын Засгийн газрын 264-р тогтоол)-д 
бүртгэгдсэн цөөнгүй шувууд бий (хүснэгт 13.1.). 

Үүнээс үзвэл Онон голын сав газар  ховор 
шувууд, түүний амьдрах орчинг хамгаалах 
чухал бүс нутаг болох нь бидний судалгаагаар 
нотлогдож байна.

Монгол оронд  төдийгүй  дэлхийн хэмжээнд 
ховордож буй цагаан тогоруу (Grus leucoger-
anus), цэн тогоруу (Grus vipio), хонин тоодог 
(Otis tarda) зэрэг зүйлүүд Онон голын цутгал 
жижиг голуудын нуга, хөндийн чийглэг, бургас, 
өтгөн ургамалтай хөндийд тархсан байна. Онон 
голын сав газрын шувуудын тархац, амьдрах 
орчинд  дараах хүчин зүйлүүд сөргөөр нөлөөлж 
байна. Үүнд:

Ой, хээрийн түймэр, мод огтлол • 
Уур амьсгалын өөрчлөлт, ялангуяа • 
хуурайшилт
Бэлчээрийн доройтол зүй ёсоор орж • 
байна. 

Манай орны хувьд шувуудын үүрлэх, үржих 
ид үе нь V-VI саруудад тохиолдох бөгөөд Онон 
голын сав дагуух шувуудын үржлийн чухал бүс 
нутгуудыг зөвхөн энэ цаг хугацаанд хүн малын 
нөлөөнөөс ангид байлгаж, хамгаалж бусад 
улиралд нь мал аж ахуйд ашиглуулах бодлогыг 
цаашдын судалгааны үр дүнд үндэслэн 
хэрэгжүүлбэл шувуу хамгааллын ажил илүү 
бодитой үр дүнд хүрэх юм. 

Онон голын сав газрын ховор шувуудын 
тооллого, бүртгэлийг тогтмол хийх, амьдрах 
орчинг хамгаалахын тулд сонирхогч нутгийн 
иргэдийн дунд сургалт явуулах, шувуудын 
талаар танилцуулга материал хийж тараах 
зэрэг ажлыг зохион байгуулвал зохино. Ховор 
шувуудын амьдрах орчин, байршлын талаар 
байнгын мэдээлэлтэй нутгийн иргэд нь эргээд 
шувуу сонирхогчид, жуулчдын хөтөчөөр 
ажиллах боломжтой болно.
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Онон голын сав газрын шувууны нөөцийг 
зохистой, үр дүнтэй ашиглах арга зам бол 
шувууг байгалийн аялал жуулчлалын хавсарга 
нөөц болгон ашиглах явдал юм. Жишээ нь, 
Онон голын сав дагуух цутгал голуудын хөндий 
нь тогоруу, тоодог болон бусад ховор ус 
намгархаг газрын  шувуудыг ажиглахад  хамгийн 
тохиромжтой газар юм. Түүнчлэн Онон голын 
шугуй нь ойт хээрийн бор шувуудыг үзэхэд нэн 
тохиромжтой байдаг. 

Агнуурын шувуудын нөөц, ашиглах 
зохистой хэмжээг тогтоосны үндсэн дээр орон 
нутгийн хэрэгцээнд ашиглах, спорт агнуурын 
зориулалтаар гадаадын анчин жуулчдад 
агнуулах боломжтой. Иймд агнуурын шувуудын 
нөөцийг нутгийн иргэдийн оролцоотой оновчтой 
ашиглах, нөөцийг хамгаалах менежментийг 
цаг алдалгүй боловсруулах шаардлагатай 
байна. Монголд төдийгүй дэлхийн хэмжээнд 
ховордсон шувуудын Онон голын савд үрждэг, 
нүүдлийн үедээ тогтмол дайрдаг байршлыг 
тэмдэглэж, тухайн газрыг хамгаалах саналыг 
Онон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн 
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгах нь зүйтэй 
юм.

АРВАН ДӨРӨВ. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, БҮТЭЦ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Устай холбоотой харилцааг зохицуулж 
буй хууль тогтоомжууд. Ус, түүний сав 
газрыг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн 
сэргээх  харилцааг Усны тухай хууль, бусад 

салбар хуулиуд болох Рашааны тухай, Ус, 
рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай, 
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай, Гол, мөрний урсац бүрэлдэх 
эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, 
ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, 
ашиглахыг хориглох тухай хууль, Байгалийн 
нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль 
орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн 
сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн 
хувь хэмжээний тухай хууль, Ус, цаг уур, орчны 
хяналтын шинжилгээний тухай, Усан замын 
тээврийн тухай зэрэг хуулиар, мөн УИХ-ын 
2010 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Ус” 
үндэсний хөтөлбөрөөр зохицуулна. 

Онон голын сав газар  буюу хилийн 
усны харилцаа. Хил дамнасан сав газрын 
усны нөөцийг зохистой ашиглах, бохирдох, 
хомсдохоос хамгаалах, мэдээлэл солилцох, 
хамтран судалгаа хийх, чанарын хяналт хийхэд 
хамтран ажиллахаар Монгол улс, ОХУ болон 
БНХАУ-тай хилийн усны гэрээ хэлэлцээр 
байгуулжээ. 

1995 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр 
Монгол улс, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 
“Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай” 
хэлэлцээрийг анх байгуулж, үүнээс хойш Бүрэн 
эрхт төлөөлөгчдийн ээлжит хуралдааныг тус 
тус зохион байгуулан хэлэлцээрийн биелэлтэнд 
байнга хяналт тавин ажилладаг. Цаашид энэхүү 
хилийн усны гэрээ хэлэлцээрт Онон голын 
сав газар  хэрхэн оролцох боломжтой талаар 

№ Зүйлийн нэр Эрх зүйн хамгаалалт

1 Хар өрөвтас Ciconia nigra Монгол улсын Улаан ном, СITES-н 2-р хавсралт, 264-р тогтоолын Ховор 
шувууны жагсаалтад орсон

2 Хошуу галуу Anser cygnoides Монгол улсын Улаан ном, 264-р тогтоолын ховор шувууны жагсаалтад орсон

3 Гангар хун Cygnus cygnus Монгол улсын Улаан номонд орсон. 1933 оноос агнахыг хориглосон

4 Шилийн сар Buteo hemilasius СITES-н 2-р хавсралтад орсон

5 Дорнын хулд Circus spilonotus СITES-н 2-р хавсралтад орсон

6 Тарважи бүргэд Aquila nipalensis СITES-н 2-р хавсралтад орсон

7 Цармын бүргэд Aquila chrysaetos СITES-н 2-р хавсралтад орсон

8 Цагаан сүүлт нөмрөг бүргэд Haliaeetus albicilla Монгол улсын Улаан ном, CITES-н 1-р хавсралтад орсон

9 Нөмрөг тас Aegypius monachus СITES-н 2-р хавсралтад орсон

10 Идлэг шонхор Falco cherrug СITES-н 2-р хавсралтад орсон

11 Амарын шонхор Falco amurensis СITES-н 2-р хавсралтад орсон. 264-р тогтоолын ховор шувууны жагсаалтад 
орсон

12 Начин шонхор Falco tinnunculus СITES-н 2-р хавсралтад орсон

13 Цагаан тогоруу Grus leucogeranus Монгол улсын Улаан ном, CITES-н 1-р хавсралтад орсон

14 Хархираа тогоруу Grus grus СITES-н 2-р хавсралтад орсон

15 Цэн тогоруу Grus vipio Монгол улсын Улаан ном, CITES-н 1-р хавсралтад орсон

16 Өвөгт тогоруу Anthropoides virgo СITES-н 2-р хавсралтад орсон

17 Хонин тоодог Otis tarda Монгол улсын Улаан ном, CITES-н 1-р хавсралт,  264-р тогтоолын ховор 
шувууны жагсаалтад орсон

18 Хотны бүгээхэй Athene noctua СITES-н 2-р хавсралтад орсон

19 Шар шувуу Bubo bubo СITES-н 2-р хавсралтад орсон

Хүснэгт 13.1. Судалгааны явцад бүртгэгдсэн Онон голын сав газрын ховор шувуудын жагсаалт
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судалгаа хийж, сав газрын менемжентийн 
төлөвлөгөөнд тусгах  нь зүйтэй болов уу. 

Сав газар дахь байгууллагуудын эрх 
үүргийг уялдуулах. Орон нутагт усны асуудал 
хариуцсан хэлтэс, мэргэжилтэн дутагдалтайгаас 
Усны тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. 
Тухайлбал, ус ашиглах гэрээг байгуулах эрхийг 
сум, дүүргийн байгаль хамгаалагчдад хуулиар 
олгосон нь өнөөдөр амьдралд хэрэгжихгүй 
байна. Учир нь байгаль хамгаалагчийн байгаль 
орчны талаарх боловсрол дутмагаас гадна 
хуулиар олгосон өөрийн эрх үүргийг бүрэн 
гүйцэт мэдэхгүй байгаатай холбоотой.

Иймээс Онон голын сав газрын зөвлөл 
хуульд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхийн 
тулд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага, Усны 
асуудал эрхэлсэн засгийн газрын эрх бүхий 
байгууллага, аймаг, нийслэлийн байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын газар, аймгийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал, аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн засаг дарга, ус ашиглагч, олон 
нийтийн байгууллага болон мэргэжлийн 
байгууллагуудтай нягт уялдаа холбоотой 
ажиллах нь зүйтэй юм. 

Санхүүжилт. Өнөөдрийн байдлаар нийт 14 
сав газрын зөвлөл байгуулагдаад байгаагаас 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн 
дэмжлэгтэйгээр Хар нуур-Ховд гол, Онон голын 
сав газрын зөвлөл байгуулагдан ажиллаж 
байна. Бусад сав газрын зөвлөлүүд тогтвортой 
үйл ажиллагаа явуулах санхүүжилтгүйн 
улмаас зогсонги байдалтай байна. Олон улсын 
туршлагаас харахад, усны нөөцийн нэгдсэн 
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
дараах байдлаар бий болгодог. 
Үүнд: 

- ус ашигласны төлбөр
- ус бохирдуулсаны төлбөр болно. 
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн 

орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн 
нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах 
хөрөнгийн хувь, хэмжээний тухай хуулийг 2000 
онд баталсан боловч хэрэгжихгүй байна. Энэ 
хуулиар усны нөөц ашигласны төлбөрийн 
орлогын 35%-ийг усны нөөцийг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх талаар тусгагдсан зорилт, арга 
хэмжээг санхүүжүүлэхэд зориулна гэж заасан 
нь Сав газрын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх эх 
үүсвэр болох юм. Иймд Сав газрын зөвлөлийн 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг Усны тухай хуулинд 
тодорхой зааж өгөх нь зүйтэй.

Мөн Усны тухай хуулийн 30.4-т заасан ус 
бохирдуулсаны нөхөн төлбөрийн тухай хуулийг 
боловсруулан баталсан тохиолдолд сав газрын 

зөвлөлийн санхүүжилтийн нэг эх үүсвэр болж 
болох талтай.  

Усны нөөцийн менежментэд олон улсын 
баримталж буй зарчим. 1992 онд Ирланд 
улсын Дублин хотноо зохион байгуулагдсан 
“Ус ба байгаль орчин” олон улсын хуралд 
усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн үндсэн 
зарчмыг тодорхойлсон. Дублины 4 зарчмыг дор 
дурьдлаа. Үүнд:  

Цэвэр ус гэдэг бол хязгаарлагдмал, эмзэг 1. 
нөөц бөгөөд хүмүүний амьдрал, хөгжил, 
байгалийг тэтгэгч юм. 
Усны нөөцийн менежмент, хөгжил нь ус 2. 
ашиглагч, төлөвлөгч, бүх шатны бодлого 
боловсруулагч нарын хамтын ажиллагааны 
үндсэн дээр хийгдэнэ.
Эмэгтэйчүүд усны ариун цэвэр, менежмент 3. 
болон усны нөөцийг хамгаалахад голлох 
үүргийг гүйцэтгэнэ.
Аливаа зориулалтаар ашиглаж байгаа ус 4. 
эдийн засгийн ач холбогдлыг агуулсан бараа 
бүтээгдэхүүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх 
ёстой. 

АРВАН ТАВ. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ
  

Онон гол болон түүний томоохон цутгалууд 
болох Эг, Барх, Хурх, Шуус, Амгалант, Балж, 
Агац, Хэр зэрэг голуудын дагууд ус, экологийн 
нэгдсэн судалгаа явуулж дараахи дүгнэлтэд 
хүрэв:

-1954-2009 оны хооронд жилийн дундаж 
температур нь 2.09оС буюу Монгол орны 
температурын өөрчлөлттэй бараг адил 
өөрчлөгдөж байхад зуны улирлын температур 
нь 1.98оС, өвлийн улирлын температур нь 
0.92оС-аар нэмэгджээ. Онон голын сав газар 
нь дэлхийн хойд хагасын температурын 
өөрчлөлттэй харьцуулахад бараг 3 дахин 
дулаарч байна. Харин хур тунадасны хувьд 
300-375 мм орчим унадаг байсан бол 400-450 
мм болж нэмэгдэх хандлага байгаа болно. 
Харин өвөл дулаарч, хур тунадас харьцангуй их 
унах төлөвтэй. Уг нөхцөл байдал хуурайшилтыг 
эрчимжүүлэх хандлагатай. Онон голын сав 
газар нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын 
температурын өөрчлөлттэй харьцуулахад 
бараг 3 дахин дулаарч байна.

- Онон голын сав газарт бэлчээрийн 
талхигдлаас болж нилээд газарт хөрсний 
өнгөн үеийн бүтэц алдагдсан байна. Ялангуяа 
Өмнөдэлгэр сумын Хурх багийн зарим тариан 
талбайд элс болон жижиг хайрга чулуулгууд 
хуримтлагдсан нь хөрс салхины элэгдэлд өртөж 
байгааг харуулж байна. Усалгаатай талбайн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн эрчимжилтэд нилээд анхаарах 
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шаардлагатай бөгөөд одоогийн байдлаар их 
талбайд тариалан эрхэлж бага ургац авч байгаа 
нь экологи болон эдийн засгийн хувьд оновчтой 
биш шийдлийг халж, усалгаатай тариаланд 
талбай болон хөрсний хувьд нарийвчилсан 
судалгаа хийх. 

- Усалгаатай газарт тариаланг эрчимжсэн 
мал аж ахуйд зориулсан шүүст болон даршны 
ургамал тариалах нь зохимжтой. Хадлангийн 
талбайг нэмэгдүүлэх, хадланг бордох, услах 
зэргээр ургацыг нэмэгдүүлж малын тэжээлийн 
хангамжийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн арга 
хэмжээ авах, зөвхөн бүс нутаг бус ойролцоох 
аймаг, сумын байгалийн хадлан өвсийг бэлтгэх 
боломж байна.

- Aшигт малтмалын хувьд бүс нутгийн эдийн 
засгийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулах 
боловч экологийн хувьд сөрөг нөлөөтэй. Ус 
бохирдон, ширгэн алга болсноор усан экологи 
өөрчлөгдөх, ан амьтан үргэн дайжих, ой, 
ургамал үгүйрэн сүйрэхийн нэг үндэс нь уул 
уурхайн үйлдвэрлэл байдаг. Иймээс цаашид тус 
сав газарт уул уурхайн үйлдвэрлэлийг хориглох 
нь зүйтэй юм.

- Онон голын сав газрын голуудын ус нь 
гидрокарбонат кальци зонхилсон найрлагатай, 
цэнгэг, зөөлөн устай, хүний сөрөг үйл 
ажиллагаанд бага өртсөн, байгалийнхаа унаган 
төрхөөрөө байгаа боловч сүүлийн жилүүдэд 
Хурх, Шуусын голуудын урсац нь багасаж, сав 
хөндийд олон тооны мал зусаж, ялгагдас нь 
цэвэрлэгдэхгүй байгаагаас бохирдох шинж 
тэмдэг илрэв.

- Сав газрын хэмжээнд халуун, хүйтэн, 
нүүрсхүчлийн хий бүхий олон рашаан, цэнгэг 
болон давстай олон нуурууд байх ба рашаан 
болон нуурын усыг бохирдож, хомсдохоос 
хамгаалах арга хэмжээг зөв зохицуулалтаар 
хийх хэрэгтэй.  

- Сав газрын ойн нөөцийг багасгаж, ойн 
экосистемд онцгой сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа 
хүчин зүйл нь түймэр болон хөнөөлт шавж. 
Түймрийн нөлөөгөөр асар их хэмжээний модлог 
ургамал шатаж устахаас гадна ойд байсан 
олон зүйлийн сөөг, өвслөг ургамлууд устаж, 
орогнон байрлах олон зүйл амьтан нүүдэллэж 
байрлалаа өөрчилдөг. Харин тэдгээрийн оронд 
хэд хэдэн зүйлийн хөнөөлт шавжны олшролт 
болж улмаар түймэрт суларсан модод бүрмөсөн 
хатаж мөхдөг байна. Түүгээр ч барахгүй нарны 
гэрлийн хэмжээ нэмэгдэн цэвдгийн түвшинг 
доошлуулж олон арван гол горхины ус багасаж, 
хатаж ширгэснээс дагаж ургасан бургас, 
улиасан шугуй хатаж мөхөх үйл явц олон газарт 
ажиглагдаж байна. 

- Онон голын савд шувуу сонирхогчдын 
анхаарлыг зүй ёсоор татдаг олон шувууд байна. 
Онон голын сав нутаг нь тогоруу хамгааллын 

олон улсын ач холбогдолтой чухал бүс нутаг 
юм. Иймд эдгээр олон улсын хэмжээнд 
ховордсон шувуудын үржил, нүүдлийн үедээ 
тогтмол ирдэг байршлыг тэмдэглэж, хамгаалах 
ажлын саналыг Онон голын сав газрын нэгдсэн 
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгах нь зүйтэй 
юм. Онон голын сав газрын шувууны нөөцийг 
зохистой, үр дүнтэй ашиглах өөр нэгэн арга 
зам бол байгалийн аялал жуулчлалын хавсарга 
нөөц болгон ашиглах явдал юм.

- Онон голын сав газарт орших Хан Хэнтийн 
дархан цаазат газар, Онон-Балжийн байгалийн 
цогцолборт газруудын хоорондох орчны бүс 
нутаг нь тураг хөхтөн амьтад дамжин гүйх 
гол коридор нутаг тул эдгээр газрыг тусгай 
хамгаалалттай газрын хамгаалалтын бүсэд 
хамруулах нь чухал байна. Хан Хэнтий, Онон-
Балж, ОХУ-ын Сохондийн дархан газрууд 
холбоо тогтоож хил дамнасан энэ бүс нутгийг 
бүхэлд нь хамгаалах нь амьтны аймгийн 
хувьд маш чухал юм. Онон-Балжийн бэлчир 
орчмын нутагт Монгол орны улаан номонд 
бүртгэгдсэн нэн ховор голын халиу (Lutra lutra) 
тархсан болох нь сүүлийн үеийн судалгаагаар 
нотлогдож байгаа тул эдгээр газрын амьдрах 
орчныг онцгойлон хамгаалах шаардлагатай. 
Ийм хамгааллын дэглэмийг сум орон нутгийн 
хамгаалалтын статустайгаар шийдвэрлэж 
болох юм.

- Онон голын сав газрын усны нөөц 3737.25 
сая м3, үүнээс Онон гол- улсын гадаргын 
усны нөөц 3186.1 сая м3/жил байна. 2009 оны 
байдлаар сав газрын усны нийт нөөцийн дөнгөж 
1.73 сая м3 буюу 0.046 хувийн ашиглалттай 
байгаа нь цаашид ус ашиглалтын оновчтой 
менежментийг боловсруулан нэвтрүүлэхэд 
боломж байгааг харуулж байна. 

- Харин сав газрын ашиглаж болох 
боломжит усны нөөцийн хэмжээ 965.36 сая м3 
хувьд буюу гадаргын усны нөөцийн 13%-ийг 
ашиглахад экологи тэнцвэртэй байна хэмээн 
бодож тооцвол голын сав газрын ашиглаж 
болох боломжит усны нөөцийн 2009 онд 0.18%-
ийг ашигласан ба 2015 онд 0.26%, 2021 онд     
0.59%-ийг ашиглахаар тооцов.

- Онон голын сав газар эртний Монголчуудын 
уугуул нутаг, түүхэнд тэмдэглэгдэх арвин их 
дурсгалт газруудаар баялаг бөгөөд түүхийн 
дурсгалт газруудыг түшиглэн аялал жуулчлалыг 
түлхүү хөгжүүлэх өргөн боломжтой.

- Мөн энэхүү сав газарт жуулчид, аялагчдын 
анхаарлыг татах бас нэгэн зүйл нь Буриад 
угсаатан аж төрөн амьдардаг ба соёл урлаг, зан 
заншил, аж байдлаараа бусад угсаатнуудаас 
ялгах онцлогтой. 

- Мөн усан спорт, загасчлал, усан аялалын 
болон эргийн амралтын газар зэргийг хөгжүүлэх 
бүрэн боломжтой.



27ОНОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ

Судалгааны ажлын зорилго. Энэхүү 
судалгааны ажлын зорилго нь Онон голын сав 
газрын усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулахад шаардлагатай нийгэм-эдийн 
засгийн хөгжлийн холбогдолтой мэдээлэл 
цуглуулж, үндэслэл гаргахад оршино.

НЭГ. ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САН, ХҮН АМ, АЖИЛ 
ЭРХЛЭЛТ

Газрын нэгдсэн сан. Онон голын сав 
газар дахь газрын нэгдмэл сан нь: а) тусгай 
хамгаалалттай газрын орчны бүсэд орох; б) 
орчны бүсэд орохгүй; в) бусад (хүн, малгүй 
нутаг) гэсэн бүтэцтэй байна (хүснэгт 1.1.)

Сав газарт хамаарах бүх сумдын нийт нутаг 
дэвсгэрийн 62.8% нь Онон голын савд багтана. 
Үүнээс 36.4% нь тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн орчны бүсэд, 62.1% нь орчны бүсээс 
гадна, 1.5% нь хүн малгүй нутаг байна. Газрын 
харилцаа, геодези зураг зүйн газрын 2009 оны 
тайлангийн мэдээгээр Онон голын сав газрын 

ОНОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН НИЙГЭМ-ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

№ Аймаг, сум Сумын нийт 
газар нутаг

Үүнээс 
сав газарт 

хамаарах нутаг

Үүнээс тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Сав газарт 
орохгүй 
орчны бүс

Сумын нийт 
нутагт сав газрын 

эзлэх хувь  орчны бүс орчны бус 
бүс       бусад 

1 Хэ.Өмнөдэлгэр 1088989.2 606940.0 606940.0 0.0 55.7

2 Батширээт 702439.7 702439.7 702439.7 100.0

3 Биндэр 543582.5 543582.5 291506.0 252076.5 0.0 100.0

4 Баян-Адрага 301878.7 301878.7 105906.1 195972.6 0.0 100.0

5 Дадал 478323.0 478323.0 478323.0 100.0

6 Норовлин 544966.8 65410.0 65410.0 0.0 104685.7 12.0

7 Цэнхэрмандал 287398.7 21741.1 0.0 0.0 21741.1 0.0 7.6

8 До.Баян-Уул 564177.1 111270.0 89746.0 0.0 21524.0 75137.2 19.7

Дүн 4511755.7 2831585.1 1030891.2 1757428.8 43265.1 179822.9 62.8

Хүснэгт 1.1. Сав газрын нутаг дэвсгэр (га-гаар)

Эх сурвалж: Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэдээг үндэслэн хийсэн тооцоо, 2009 он

сумдын нийт нутаг дэвсгэрийн 57.8%-ийг  хөдөө 
аж ахуйн зориулалттай газар, 27.4%-ийг ойн 
сан бүхий газар, 14.0%-ийг тусгай хэрэгцээний, 
үлдэх 0.8%-ийг усны сан, хот, тосгон бусад 
суурины газрын болон зам, шугам сүлжээний 
талбай эзэлдэг.

Газрын нэгдмэл сангийн бүтцээс үзэхэд тус 
сав газарт мал аж ахуй, газар тариалан, аялал 
жуулчлал, ойн аж ахуй зэрэг эдийн засгийн 
салбаруудыг түлхүү хөгжүүлэх газрын нөөцийн 
хүчин зүйл байна.

Онон голын сав газарт хамгийн их тохиолдож, 
байгаль экологи, эдийн засаг нийгэмд ноцтой 
хор хөнөөл учруулж, байгалийн цэвэр усны эх 
үүсвэрт сөргөөр нөлөөлж байгаа аюулт үзэгдэл 
бол ой, хээрийн түймэр юм. Тус сав газарт 
2004-2009 онд гарсан 75 удаагийн  түймрийн 
56%  нь шалтгаан тодорхойгүй, 16% нь ОХУ-
аас хил давж орж ирсэн, дөнгөж 26%-ийнх  
нь шалтгааныг ямар нэг байдлаар тогтоосон 
байна.

Хүснэгт 1.2. Онон голын сав газрын ойн сангийн талбайн бүтцийн судалгаа

Сум

Ойн 
сангийн 
нийт 
талбай 

(га)

Ойн талбай

Бүгд

Ойгоор бүрхэгдсэн

Бүгд

Ойгоор бүрхэгдээгүй

Бүгд

Үүнээс Үүнээс
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ой
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До.Баян-Уул 135708 123567 93864 87289 46 6529 29703 22470 2442 30 3863 898

Хэ.Батширээт 593525 553913 419742 351312 - 68430 134171 114504 18735 - 135 797

Хэ.Баян-Адрага 33474 32613 19130 18757 - 373 13483 2458 10640 102 262 21

Хэ.Биндэр 180332 163712 126548 114530 49 11969 37164 17889 13804 - 5275 196

Хэ.Дадал 246237 219617 164402 146538 173 17691 55215 13035 36603 143 4389 1045

Хэ.Норовлин 79747 77732 58931 52932 - 5999 18801 3216 12417 - 1267 1901

Хэ.Өмнөдэлгэр 526212 504731 409505 342443 - 67062 95226 64524 23938 - 6079 685

Хэ. Цэнхэр-мандал 21740 21740 21740 21740 - - - - - - - -

ДҮН 1816975 1697625 1313862 1135541 268 178053 383763 238096 118579 275 21270 5543 

Дүнд эзлэх хувийн жин 100.0 86.4 0.0 13.6 100.0 62.0 30.9 0.1 5.5 1.4
Эх сурвалж: Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагèéн Ойн газрын судалгааг үндэслэн хийсэн тооцоо, 2008 он
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Хүн ам, ажил эрхлэлт. Сав газарт 2005-
2009 оны дунджаар 15.7 мянган хүн ам амьдарч 
аж төрдөг бөгөөд жилийн дундаж өсөлт 
0.36% байгаагаас үзэхэд мэдэгдэхүйц өсөлт 
ажиглагдахгүй байна. 

Çóðàã 1.1. Õ¿í àìûí çàðèì ¿ç¿¿ëýëòèéí ººð÷ëºëò

Хүн ам зүйн бусад үзүүлэлтүүдийн хувьд ч 
онцын өөрчлөлт алга байна. Тухайлбал, таван 
жилийн дунджаар, сав газарт 4175 өрх, үүнээс 
малчин өрх 2342 (56.3%), нийт ажиллагчид 
5694, үүнээс малчид 4781 (84%) байна. Энэ нь 
тус сав газрын хүн амын амьжиргааны үндсэн 
эх үүсвэр, ажлын байраар хангах гол салбар 
мал аж ахуй болохыг нотлоно.  

2009 оны байдлаар сав газарт амьдарч 
ажиллаж буй нийт ажиллагсдын 84% хөдөө аж 
ахуйн салбарт ногдож байгаа бөгөөд боловсрол, 
эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, төрийн удирдлага 
зэрэг төрийн үйлчилгээний салбаруудад 10-аад 
хувь нь ажиллаж, үйлдвэр, аялал жуулчлал 
зэрэг эдийн засгийн бодит салбаруудад ажлын 
байр бий болохгүй байгаа нь харагдана. 

Ажилгүйдлийн төвшин харьцангуй өндөр 
буюу сав газрын сумдын дунджаар 3.0-3.9% 
байна. Цаашид сав газар дахь ажилгүйдэл, 
ядуурлыг бууруулахын тулд мал аж ахуйн 
гаралтай түүхий эдийг болон модон эдлэл 
боловсруулах жижиг, дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх, аялал жуулчлалын салбарыг 
өргөжүүлэх зорилтыг шийдвэрлэх хэрэгтэй 
болно. 

Үйлдвэр. Одоогийн байдлаар сав газрын 
сумдад модон эдлэл (Биндэр, Баян-Уул), сүү 
цагаан идээ (Баян-Адрага, Батширээт, Дадал), 
гэрийн мод (Өмнөдэлгэр), жимс, жимсгэнэ 
(Батширээт), гурил (Баян-Адрага), блок 
(Норовлин), талх, нарийн боов үйлдвэрлэх 
(Дадал, Баян-Уул) зэрэг жижиг үйлдвэр, цехүүд 
ажилладаг байна. Үүнээс гадна зарим сумдад 
мах боловсруулах, эсгий эдлэлийн болон 
оёдлын жижиг цехүүд үйл ажиллагаа явуулдаг.

Хүснэгт 1.3. Сумдад хөгжүүлэх боломжтой үйлдвэрийн чиглэл

№ Сумдын нэр Хөгжүүлэх боломжтой үйлдвэрийн 
чиглэл

1 Батширээт Цөцгий, бяслаг, дүнзэн байшин (торх), 
мах, цаас

2 Баян-Адрага Гурил, цагаан идээ, модон эдлэл, 
малын тэжээл

3 Биндэр Талх, цөцгий, модон эдлэл, малын 
тэжээл 

4 Дадал Цөцгий, жимс жимсгэнэ, зөгийн бал, 
модон эдлэл 

5 Норовлин Гурил, талх, рашаан, цагаан идээ 

6 Өмнөдэлгэр Сүү, банз, гэрийн мод, ноос, малын 
тэжээл, мах 

7 Баян-Уул
/Дорнод/

Модон эдлэл, талх нарийн боов 

Аялал жуулчлал. Онон  голын сав газарт 
эдийн засаг хөгжих ирээдүйтэй бөгөөд өргөжин 
тэлэх салбаруудын нэгд аялал жуулчлалын 
салбар зүй ёсоор орно. Өнөөгийн байдлаар 10 
хүрэхгүй аж ахуйн нэгж нэг ээлжиндээ 70 гэр, 
230 гаруй ортойгоор үйлчилгээ эрхэлж байна.

Хүснэгт 1.4. Аялал жуулчлалын салбарын зарим үзүүлэлт

№ Аж ахуйн нэгж, 
жуулчны баазын нэр

Байгуулагдсан он, 
байршил

Хүчин 
чадал

гэр ор

1

“Хан Хэнтий трэвел” 
ХХК, “Баянгол”

Хэнтий аймгийн 
Өмнөдэлгэр сумын 
Баянзүрх багийн 
Салхитийн хөтөл

5 15

2

“Чингисийн тоонот” 
ХХК,“Чингисийн 
тоонот”

Хэнтий аймгийн 
Биндэр сумын 
III багийн Улаан 
Өндөрлөгийн ар

9 32

3
“Чингèсийн гурван 
нуур” ХХК, “Гурван 
нуур”

Хэнтий аймгийн 
Дадал сум, сумын 
төвөөс 3 км

13 28

4
“Шижир Бил Интер-
нэйшнл” ХХК, “Онон-
Балж”

Хэнтий аймгийн 
Дадал сум, сумын 
төвөөс 1 км

11 40

5 “Балжхай” ХХК, 
“Жамуха”

Хэнтий аймгийн 
Биндэр сумын V баг

7 20

6
“Богол” ХХК, “Богол” Хэнтий аймгийн 

Биндэр сумын IV 
баг

4 12

7
“ЛЭЦО” ХХК, Онон ёл Хэнтий аймгийн 

Батширээт сумын 
Онон баг

8 32

8
“Явын булаг” хоршоо, 
“Явын булаг”

Хэнтий аймгийн 
Өмнөдэлгэр сумын 
VI баг

3 10

9
“Хан-хэнтий трýвел” 
ХХК, “Хангал”

Хэнтий аймгийн 
Өмнөдэлгэр сумын 
II баг

10 45

Дүн 70 234

Эх сурвалж: Аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудын лавлах, 
БОАЖЯ, 2010 он
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Цаашид сав газар дахь  Сөөгтийн агуй, 
Цээнтэйн уул,  Өнөрч-Улаарзгана, Баянхаан 
уул, Сант хаан уул (Дадал), Балжийн цагаан 
толгой (Биндэр, Дадал сумын заагт), Их нуур, 
Наадмын нуур, Хүрхрээ нуур (Дадал), Хустай, 
Нарстай (Дорнодын Баян-Уул сум, Хэнтийн 
Норовлин сум) зэрэг аялал жуулчлал хөгжих 
боломжтой түүх дурсгалын болон байгалийн 
үзэсгэлэнт газруудыг түшиглэж нүүдлийн соёл, 
ахуйтай танилцуулах, түүх дурсгалт газруудад 
аялуулах, явган, морин болон усан аялал, 
рашаан сувилал гэх мэт аялал жуулчлалын 
бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх талаар иж бүрэн 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм.

ХОЁР. НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ТОЙМ: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Малын тоо, байршил, бүтэц. Сав газрын 
дүнгээр 2005-2009 оны дунджаар 356.2 мянган, 
хонин толгойд шилжүүлснээр 791.0 мянган 
толгой малтай байна. Нийт мал сүргийн 30% нь 
орчны, 70.0% нь орчны бус бүсэд байршилтай 
юм (зураг 2.1). Таван жилийн дунджаар сав 
газрын 100 га бэлчээрт 52 хонин толгой мал 
ногдож байсан бол 2009 онд 64 болж өсчээ.
Зураг 2.1. Сав газрын малын тоо

Тус сав газрын байгаль цаг уурын нөхцөл 
нь үхэр, адуу, хонины аж ахуйг эрхлэхэд илүү 
тохиромжтой. Тийм учраас олон жилийн турш 
энэхүү нөхцөлд зохицож мал сүргийн бүтэц 
бүрэлдэн иржээ. Харин сүүлийн 20-иод жилд 

ноолуурын зах зээлийн үнийн өөрчлөлттэй 
уялдаж малчдын ямаан сүргээ өсгөх сонирхол 
нь дээшилсэн нь тус сав газарт ч мал сүргийн 
бүтцэд сөрөг өөрчлөлт орсон. 

Бэлчээрийн даац.  Сав газрын дүнгээр 2009 
оны эцэст хонин толгойд шилжүүлснээр 1586.1 
мянган мал байсан нь гантай жилийн бэлчээрийн 
байвал зохих даацаас 13.6-87.1%-аар, хэвийн 
жилийн өвөл, хаврын улиралд 39.0%-аар хэтэрсэн  
байна. Сумдаас Батширээт, Норовлингийн 
бэлчээрийн даац илүү хэтрэлттэй юм (хүснэгт 
2.1.).

Дорнод аймагт бэлчээр хүрэлцээтэй, харин 
Хэнтий аймгийн хувьд гантай жилд бэлчээрийн 
даац хэтрэх төлөвтэй байна (хүснэгт 2.2.). 
Ер нь сав газрын хэмжээнд бэлчээр ихээр 
талхлагдаж, ургамлын бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөж 
байгаад олон хүн шүүмжлэлтэй хандаж, энэ 
талаар тодорхой арга хэмжээ авахыг санал 
болгож  байлаа.

Хүснэгт 2.2. Сав газрын бэлчээрийн даацын төлөв байдал

№ Аймаг, сум
2015 оны малын тоо 2021 оны малын тоо

нийт 1 га-д 
ногдох нийт 1 га-д 

ногдох

1 Өмнөдэлгэр 210889.6 0.7 170017.1 0.6

2 Батширээт 101027.4 0.8 78860.2 0.6

3 Биндэр 254686.9 0.7 252928.7 0.6

4 Баян-
Àдарга

159817.4 0.6 172291.0 0.7

5 Дадал 99158.7 0.6 114561.7 0.7

6 Норовлин 52391.4 0.4 83911.8 0.7

7 Баянуул 39594.7 0.4 73267.1 0.7

Äүн 940731.7 0.6 945837.6 0.6

Цаашид сав газарт малын тоо толгойг өсгөх 
нь бэлчээрийн даацын хэтрэлт, доройтлыг улам 
нөхцөлдүүлэх тул малын үүлдэр угсаа, чанар 
болон бүтцийг сайжруулах шаардлагатай байна. 
Нийт малын тоог, үүнээс ямааны тоог одоогийн 

Хүснэгт 2.1. Сав газрын бэлчээрийн даац (2009 он, хонин толгойгоор)

№ Аймаг, сум 2009 оны 
малын тоо

Гантай жилд Хэвийн жилд Тааламжтай жилд

өвөл хавар зун намар өвөл хавар зун намар өвөл хавар зун намар

Сав газар

1 Өмнөдэлгэр 516.4 162.1 316.1 218.3 425.9 319.5 625.8

2 Батширээт 144.7 42.8 80.7 57.6 108.7 84.3 159.7

3 Биндэр 280.5 93.0 320.7 125.3 432.0 183.3 634.8

4 Баян-Адрага 159.5 108.5 155.1 146.1 209.0 213.9 307.1

5 Дадал 97.0 95.5 85.9 128.7 115.7 188.3 170.1

6 Норовлин 211.5 103.5 334.6 139.3 450.8 203.9 662.4

7 Баян-Уул 176.4 242.2 103.2 326.1 139.0 177.3 204.2

Сав газрын дүн 1586.1 847.6 1396.3 1141.3 1881.1 1670.7 2764.0

Аймгууд

1 Хэнтий 3810.5 2057.0 3504.4 3769.9 4721.1 4054.5 6937.2

2 Дорнод 2903.7 3957.3 5149.6 5328.6 6937.7 7799.8 10194.2
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төвшнөөс өсгөхгүй байх бодлого баримтлах нь 
зүйтэй. Энэхүү бодит шаардлагыг харгалзан 
ялангуяа сайн үүлдрийн үхэр сүргийн тоо 
толгойг өсгөн үржүүлэх нь чухал байна. 

Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл. Өнгөрсөн 5 жилийн дунджаар сав 
газарт 170.2 мянган тонн ноос, ноолуур, 16.7 сая 
литр сүү, 17.5 мянган тонн мах үйлдвэрлэсэн 
бөгөөд  ерөнхий хэмжээ нь жил дараалан 
өсөн нэмэгдэж иржээ. Гагцхүү мал аж ахуйн 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дотоод, 
гадаад зах зээлд оновчтой нийлүүлэх сүлжээ 
бүрдээгүйгээс малчдын орлого, амьжиргаа 
дээшлэхгүй байна. Иймд орон нутагт малчдын 
хоршоонд түшиглэсэн малын гаралтай түүхий 
эдийг хэрэглэгчдэд хүргэх сүлжээ бүрдүүлэн 
хөгжүүлэх нь чухал байна.

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл. Сав 
газрын эдийн засгийн нэг тулгуур салбар 
бол газар тариалангийн үйлдвэрлэл юм. Сав 
газрын хэмжээнд 26.4 мянган га тариалангийн 
талбайтай, үүний 15.1%-д үр тариа, 0.6%-д 
төмс, хүнсний ногоо тариалж, 9.3%-ийг 
уриншилж, 75.0%-ийг огт ашиглалгүй өнжөөж 
байгаагаас үзэхэд тариалангийн үйлдвэрлэлд 
газрын нөөцийг хангалтгүй ашиглаж байгаа нь 
харагдана. Өмнөдэлгэр, Дадал, Биндэр, Баян-
Адрага, Норовлин сумдад газар тариалан 
эрхлэх газрын нөөц боломжтой байна.

Сав газарт тариалангийн үйлдвэрлэлийг 
үндсэндээ өрхийн аж ахуйн төвшинд эрхэлж 
байгаа бөгөөд том хэмжээний талбайтай 
тариалан эрхлэгчид бага юм. 

Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2008 оноос хойш 
өсөх хандлага ажиглагдаж байгаа бөгөөд 
энэ нь төрийн зүгээс энэ салбарын талаар 
хэрэгжүүлсэн бодлогын үр дүн байж болох юм 
(Зураг 2.2.).

Çóðàã 2.2. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 

ГУРАВ. УУЛ УУРХАЙ

Сав газрын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж 
буй томоохон хэмжээний уурхай алга байна. 
Мэргэжлийн байгууллагын судалгаагаар 
Хэнтий аймагт нөөц нь тогтоогдсон алтны 3, 
төмрийн 2, нүүрсний 5 орд байгаа юм.  Гэхдээ 
гол төлөв бага нөөцтэй алтны жижиг орд 
газруудын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүд олон байгаа 
ажээ (хүснэгт 3.1.).

Сав газарт ашигт малтмалын нийт 84 тусгай 
зөвшөөрөл байгаагийн 75 нь хайгуулынх, 9 
нь ашиглалтынх байна. Ашигт малтмалын 
ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайн хэмжээ 531.9 мянган 
га байгаа нь Онон голын сав газрын нийт нутаг 
дэвсгэрийн 21.4 хувьтай тэнцүү байна. 

Хүснэгт 3.1. Сав газар дахь ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл, байршил 

Сум, баг

Тусгай зөвшөөрөл

сумд олгогдсон Онон голын савд 
олгогдсон

тоо талбай 
(га) тоо талбай (га)

Нэг. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Хэ.Батширээт 20 166317.7 20 166317.7

Хэ. Баян-Адрага 9 32118.64 9 32118.64

Хэ. Биндэр 13 80964.18 13 80964.18

Хэ. Дадал 8 22812.7 7 20623

Хэ. Норовлин, 
Онон баг

3 6663.68 2 303

Хэ. Өмнөдэлгэр 32 260425 24 226803

Дүн 85 569301.9 75 527129.52

Хоёр. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Хэ. Батширээт 3 687.68 3 687.68

Хэ. Баян-Àдрага 1 27 1 27

Хэ. Биндэр 1 12 1 12

Хэ. Дадал 1 93 1 93

Хэ. Өмнөдэлгэр 6 4511.51 3 3978.51

Дүн 12 5331.19 9 4798.19

Нийт дүн 97 574633.09 84 531927.71     

УИХ-аас 2009 онд батлан гаргасан “Гол, 
мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий 
газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт 
ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай”  
хуулийн заалтын орон нутаг дахь хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах шаардлага тавигдана.
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ÄªÐªÂ. ÑÀÂ ÃÀÇÐÛÍ ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ 
ÕªÃÆËÈÉÍ ÕÀÍÄËÀÃÀ

Өнөөгийн байдлаар сав газрын дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуй давамгайлах 
байр суурь (74%) эзэлж байгаа, эдийн засгийн 
бодит салбаруудаас үүний дараа худалдаа 
(5%), үйлдвэр, эрчим хүч, барилга (2%) орж 
байна. 

Аялал жуулчлал зэрэг үйлчилгээний салбар, 
боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
боломжийг ашигласнаар ДНБ-ний бүтэц 
ихээхэн өөрчлөгдөнө. Хөдөө аж ахуй, ой модны 
салбарын ДНБ-д эзлэх хэмжээ 2015 онд 74.2%, 

2021 онд 55.9% болж буурах хандлагатай 
байна. Үйлчилгээний салбарын хэмжээ өсч 
2015 онд 23.8%, 2021 онд 40.6% болж өсөх 
юм. Ийм өөрчлөлтийн дүнд нэмэгдсэн өртгийн 
хэмжээ жилд дунджаар 7.5% өсч, нэг хүнд 
ногдох хэмжээ 2015 онд 1.1, 2021 онд 1.7 сая 
төгрөгт хүрэх боломжтой ажээ.

Эдийн засгийн нэг тулгууртай явцуу бүтцийг 
өөрчилж, олон тулгууртай эдийн засагт шилжих 
нь сав газрын сумдын ойрын ирээдүйн гол 
зорилт мөн. 

№ Үзүүлэлт 2009 2010 2015 2021

Нэг. Хүн ам, ажиллагсад:

1 Нийм хүн 15944 15964 16590 18156

2 Нийт ажиллагсад 5142 6179 6519 7550

Үүнээс

Хөдөө аж ахуй 4806 4764 4543 4002

Үйлдвэрийн салбар 96 104 147 210

Үйлчилгээний салбар 1239 1312 1829 3337

Хоёр. Нэмэгдэг өртгийн үйлдвэрлэл (2005 оны, сая төгрөгөөр)

1 Хөдөө аж ахуй 11486.0 11876.6 13923.7 17448.2

2 Үйлдвэрийн салбар 88.5 113.3 364.9 1100.2

3 Үйлчилгээний салбар 1621.5 1919.0 4469.8 12654.2

4 Нийт нэмэгдэл өртөг 13196.1 13908.9 18758.4 31202.6

5 Нэг хүнд ногдох нэмэгдэл өртөг 0.8 0.9 1.1 1.7

Хүснэгт 4.1. Үндсэн салбаруудын хөгжлийн хандлага

үйлдвэрлэх гэх мэт тодорхой чиглэлээр 
дундаа хоршиж төрөлжүүлэн хөгжүүлэх 
замаар орон нутгийн болон бүс нутгийн зах 
зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж нийлүүлэх. 
Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх иж 5. 
бүрэн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 
замаар тус салбарыг сав газрын сумдын 
эдийн засгийн үндсэн салбарын хэмжээнд 
хүргэх.

ТАВ. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

Онон голын сав газрын сумдын газрын 1. 
нэгдмэл сангийн бүтэц, байгалийн нөөц нь 
тус сав газарт мал аж ахуй, газар тариалан, 
аялал жуулчлал, боловсруулах үйлдвэрийн 
зарим салбарыг хөгжүүлэх боломжийг 
нөхцөлдүүлж байна.
Сав газрын сумдын бэлчээрийн даац байгаа 2. 
боломжоос хэтэрсэн тул чанаргүй малын 
тоо толгойн өсөлтийг хязгаарлаж, өндөр 
ашиг шимтэй малын тоо толгойг нэмэгдүүлж, 
малын чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах 
замаар бэлчээрийн талхигдал, доройтлоос 
сэргийлэх менежментийг сав газар, 
сум, баг, малчдын төвшинд хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна.   
Ашиглагдаагүй орхигдсон тариалангийн 3. 
газрыг бүрэн ашиглах, ялангуяа, дэвшилтэт 
технологид суурилсан усалгаатай тариаланг 
дэмжиж, малын тэжээл тариалах хэмжээг 
нэмэгдүүлж, мал сүргийг эрсдлээс хамгаалах 
нөхцөл бүрдүүлэх.
Сумдууд өөрсдийн давуу талдаа тулгуурлан 4. 
жижиг, дунд үйлдвэрийг мал аж ахуйн түүхий 
эд боловсруулах, модон эдлэл, цагаан идээ 
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