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1. ОРХОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УННМ-ИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН 
ДҮГНЭЛТ 

Орхон голын сав газрын “Усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулах ажил Монгол Улсыэ хэгэжүүлэгч агентлаг Усны Газрын /хуучин 

нэрээр/ Недерландын Вант Улсын газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 

хэрэгжүүлсэн  “Монголд оронд Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг бэхжүүлэх 

нь” төслийн хүрээнд 2008-2012 онд хийж гүйцэтгэсэн байна. Орхон голын сав 

газрын суурь судалгаа 

 

1. Орхон голын сав газрын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын суурь судалгаа 

нь  

2. Îðõîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí ôèçèê ãàçàðç¿é, áàéãàëèéí íºõöºë 

3. Орхон голын сав газрын усны нөөц, горим, чанар 

4. Орхон голын сав газрын нийгэм-эдийн засгийн одоогийн байдал, хэтийн 

төлөв 

5. Сав газрын усны хэрэглээ-ашиглалт, түүний хэтийн төлөв 

6. Сав газрын усны нөөц ашиглалтын баланс  

7. Орхон голын сав газрын усны нөөцөд нөлөөлөх тулгамдсан асуудлууд 

 

гэсэн үндсэн 7 бүлгээс, сав газын усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө 

 

1. Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн стратеги 

2. Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

3. Эрсдлүүд, тэдгээрийн менежмент 

4. Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын зохион байгуулалт ба хяналт  

 

гэсэн 5 бүлгээс бүрдэнэ.  

 

Сав газрын төлөвлөгөө 5 зорилго, зорилго бүр 2-6 зорилтоос бүрдэх бөгөөд, 

зорилт бүрийг хэрэгжүүлэх 1-8 арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Тус сав 

газрын төлөвлөгөөг нийт 16 тэрбум 210 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөжээ.  

 

Орхон голын сав газрын “Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө” 

боловсруулах хүрээнд хийсэн суурь судалгааны дүнгийн товчлолыг хоёроос 

долдугаар хэсэгт төлөвлөгөөг бүрэн эхээр нь наймдугаар хэсэгт өглөө. 

 



Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө нь 

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2012 оны 12 сарын 03 –ны А-102 тоот 

тушаалаар баталсан бөгөөд одоо хэрэгжүүлэх шатандаа орсон байна. Иймд 

батлагдсан төлөвлөөнд  орсон асуудалд санал өгөх нь ач холбогдол багатай 

учир энэхүү төлөвлөгөөг “Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн” заримын дагуу 

цаашид  засаж сайжруулах болон нэмж өөрчлөхөд шаардагдах зарчмын санал, 

дүгнэлтийг доор тусгалаа. 

 

Дүгнэлт: Орхон голын сав газрын төлөвлөгөө нь ус зүйн хувьд дутуу хийгдсэн 

байна. Өөрөөр хэлбэл ус зүйн хувьд Орхон голын сав газар гэдэгт одоо нэрлээд 

байгаа “Орхон голын сав”-ын голуудаас гадна Туул, Хараа, Ерөө-Минж-Хүдэр 

голын сав газрууд хамрагдана. Иймд суурь судалгаа болон УННМ-ийн 

төлөвлөгөөг сав газрын хэмжээнд хийх нь илүү зохимжтой байсан. Харин 

төлөвлөөний хэрэгжилтийг хангах ажлыг Орхон голын жижиг цутгал, Туул, 

Хараа, Ерөө голын савуудад хуваарилагдан хийгдэх хэлбэрээр хийх нь олон 

нийтийн оролцоо болон сав газрын уялдаа хангах үндэс болох юм. Иймд Орхон 

голын сав газрын төлөвлөгөөг  2016 онд эхний үе шатны биелэлтийг дүгнэсний 

дараа засаж сайжруулах шаардлагатай. 

 

Төлөвлөгөөний нилээд олон арга хэмжээ нь арга хэмжээ гэхээсээ илүү зорилт 

гэж хэлж болохоор байна.  Жишээ нь  

 

Үндсэн асуудал: УСНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, УДИРДЛАГА  

Шийдвэрлэх асуудал: Хүний нөөцийг бэхжүүлэх 

Арга хэмжээ: Оновчтой үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх гэсэн 

хэсэгт 

 “Бусад сав газрын зөвлөлүүдтэй хамтын ажиллагааг өрнүүлж, 

ажлын туршлага солилцож ажиллана” гэсэн арга хэмжээг 

төлөвлөсөн байна.  

 

Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент нь манай оронд шинэ тутам дөнгөж эхлэлийн 

шатанд явж байгаа учир энэ арга хэмжээ төлөвлөгөөний зорилт байх нь илүү 

тохирох бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх үүдээс хил залгаа орших сав газруудад 

хуваагдан орж байгаа аймаг, сумын УННМ-тэй холбоотой асуудлыг хэрхэн 

шийдэх хэд хэдэн арга хэмжээг төлөвлөх нь усны нөөцийн нэгдсэн 

менежментийг нутагшуулах чухал арга хэмжээ болох юм. 

 

Төлөвлөгөөний тулгамдсан асуудал ойлгомж муутай байна. Сав газрын 

хэмжээний тулшамдсан асуудал гэдэг хэсэгт байгаль орчны төлөв байдлыг 

нилээн дэлгэрэнгүй гарсан сайн судалгаа боловч яг аль нь шийдвэрлэх асуудал 

болохыг гаргаж тавиагүй байна. 

 



Гэтэл төлөвлөгөөнд 5 зорилго, зорилго бүрт 2-6 зорилт дэвшүүлсэн боловч 

эдгээрийг төлөвлөгөөний арга хэмжээг тусгасан хэсэгт үндсэн асуудал, 

шийдвэрлэх асуудал гэж оруулсан байна. Энэ нь тодорхой асуудлыг шийдэхийн 

тулд зорилго дэвшүүлэн ажилладаг зарчимтай зөрчилдөж байгаа болохоор 

чухам эдгээр нь зорилго, зорилт юмуу? асуудал юм уу гэдэг эргэлзээ төрүүлж 

байна.  

 

Мөн төлөвлөгөөний зорилт бүрийн хүрэх үр дүнг тодорхой бус байгаагийн дээр 

шалгуур үзүүлэлт төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалт нь 

нилээд ерөнхий гарсан байна. Иймд энэхүү төлөвлөгөөг засаж сайжруулах 

нөхцөлд зорилго бүрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг үнэлэх үр дүнд 

тулгуурласан шалгуур үзүүлэлт, хэрэгжүүлэх боломжийг илүү сайн тодорхойлж 

өгөх нь зүйтэй.  

 

2. ФÈÇÈÊ  ÃÀÇÀÐÇҮÉÍ  ÍӨÕÖӨË 

 

Орхон гол нь Сэлэнгэ мөрний хамгийн том цутгал бөгөөд Хангайн нурууны 

салбар уулс  Ñóâàðãà õàéðõàí óóëûí ºâºð áýëýýñ ýõ àâñàí Èõ Òýýë ãîë, ò¿¿íèé 

öóòãàë áîëîõ ªëò ãîëыг Орхон голын эх ãýæ үздэг. Гол нь эхэн хэсэгтээ уулархаг, 

доошлох тусам дов толгод зонхилсон дунд зэргийн уулархаг гадаргаар, 

цаашлаад тал, хээр, уулсын хөндийгөөр урсана. Хөндийдөө хүрмэн чулуун гүн 

хавцалтай, адагтаа гол өргөсөж олон салаа болдог. 

Тус голын сав газрын хамгийн өндөр цэг нь 3539.9 метр өргөгдсөн Ангархай 
уулын оргил байхад хамгийн нам цэг нь Орхон гол Сэлэнгэ мөрөнд цутгах 
хэсэгт 601.1 метр байна. 

Монгол орны физик газарзүйн мужлалыг академич Ш.Цэгмид (1962, 1969) 
боловсруулж,  

I. Алтайн уулархаг их муж,  

II. Хангай-Хэнтийн уулархаг их муж, 

III. Говийн их муж, 

IV. Монголын дорнод талын их муж гэсэн 4 их муж, 12 муж, 27 тойрогт 
хуваажээ.  

Орхон голын сав газар нь Хангай-Хэнтийн уулархаг их мужийн Хангайн мужид 

багтаж байгаа ба голын эхэн хэсэг нь Хангайн гол нурууны тойрогт, дунд ба 

адаг хэсэг нь Сэлэнгэ, Орхоны сав газрын дундаж өндөр уулсын тойрогт 

хамрагдаж байна.   

Орхон голын сав газарт Òàðâàãàòàéí íóðóóíû îðãèëóóä áîëîõ Àíãàðõàé óóë (3540 

ìетр),  Õàíãàéí íóðóóíû  Ýðõýò õàéðõàí (3535 ìетр), Ñóâàðãà õàéðõàí (3179 ìетр),  

Ç¿¿í õàéðõàí (2408 ìетр), Мянган угалзат уул (3482 метр), Их шивэрт уул (3166 



метр), Улаан байц уул (2404 метр), Зүрх уул (2338 метр) çýðýã ºíäºð óóлсууд 

бий.  

Орхон ãîëûí ñàâ ãàçàðт 8 àéìãèéí 53 ñóìын нутаг дэвсгэр ямар нэгэн хэмжээгээр 

багтаж байна. Архангай аймгийн Булган, Өлзийт, Төвшрүүлэх, Хотонт, Орхон 

аймгийн Баян-Өндөр, Өвөрхангай аймгийн Хужирт зэрэг сумдын нутаг бүтэн 

багтсан байна. Харин Архангай аймгийн Өндөр-Улаан, Чулуут, Эрдэнэмандал, 

Баянхонгор аймгийн Галуут, Булган аймгийн Гурванбулаг, Сэлэнгэ, Төв аймгийн 

Жаргалант, Заамар, Угтаалцайдам  сумдын нутаг дэвсгэрийн 0.5-аас бага хувь 

нь Орхон голын сав газарт хамарч байна. 

Орхон голын уртыг газар зүйн мэдээллийн системийн аргаар 1:100000 

масштабтай байрзүйн зураг дээр тооцоход 1066 км байна. Орхон голын сав 

газрын байршлыг 1 дүгээр зурагт үзүүллээ.  

 

1  дүгээр зураг. Орхон ãîëûí ñàâ ãàçðûí áàéðøèë 

 

Орхон голын эх авсан цэгийн газар зүйн солбицол нь ЗУ: 101o20’13”, ХӨ: 

47o03’07”,  голын адаг нь ЗУ: 106o08’55”, ХӨ: 50o14’42” болно. 

 

Орхон голын сав газарт багтаж байгаа аймаг, сумдын газар нутгийн хэмжээг 1 
дүгээр хүснэгтэнд  үзүүлэв. Орхон ãîëûí ñàâ ãàçðûí 38.2 хувийг Архангай, 22.1 
хувийг Булган, 18.4 хувийг Сэлэнгэ, 15.9 хувийг Өвөрхангай, 1.9 хувийг Òºâ, 1.6 



хувийг Баянхонгор, 1.6 хувийг Орхон, 0.4 хувийг Дархан-Уул аймгийн нутаг тус 
тус эзэлж байна. 

1 дүгээр хүснэгт. Орхон голын сав газарт хамаарах  аймаг, сумдын 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 

Код 
Аймгийн 
нэр 

№ Сумын нэр 
Сумын нийт 
талбай, км

2
 

Сав газар 
дахь 
талбай, км

2
 

Сав газар 
дахь сумын 
газар нутгийн 
эзлэх хувь, % 

201 Архангай 1 Батцэнгэл 3519.29 3378.52 96.0 

202 2 Булган 3218.81 3218.81 100.0 

204 3 Ихтамир 4873.57 3591.82 73.7 

205 4 Өгий нуур 1681.94 1385.92 82.4 

206 5 Өлзийт 1717.54 1717.54 100.0 

207 6 Өндөр-Улаан 
 

0.05 0.0 

209 7 Төвшрүүлэх 1185.41 1185.41 100.0 

211 8 Хайрхан 2512.07 72.85 2.9 

212 9 Хашаат 2591.04 424.93 16.4 

213 10 Хотонт 2343.07 2343.07 100.0 

214 11 Чулуут 3435.00 6.87 0.2 

216 12 Цэнхэр 3153.40 3147.09 99.8 

218 13 Эрдэнэбулган 62.68 62.68 100.0 

219 14 Эрдэнэмандал 
 

0.45 0.0 

412 Баянхонгор 15 Галуут 6330.00 6.33 0.1 

420 16 Эрдэнэцогт 4061.89 836.75 20.6 

503 Булган 17 Бугат 3200.13 476.82 14.9 

504 18 Булган 88.76 88.76 100.0 

505 19 Бүрэгхангай 3487.77 1468.35 42.1 

506 20 Гурванбулаг 
 

0.06 0.0 

508 21 Могод 2819.56 2199.26 78.0 

509 22 Орхон 4092.36 4080.08 99.7 

511 23 Сайхан 2759.99 1849.19 67.0 

512 24 Сэлэнгэ 4650.00 18.60 0.4 

514 25 Хангал 1640.54 91.87 5.6 

515 26 Хишиг-Өндөр 2436.82 1476.71 60.6 

516 27 Хутаг-Өндөр 5669.50 113.39 2.0 

802 Дархан-Уул 28 Орхон 461.92 214.33 46.4 

1301 Орхон 29 Баян-Өндөр  273.00 273.00 100.0 

1302 30 Жаргалант 567.48 562.94 99.2 

1403 Өвөрхангай 31 Бат-Өлзий 2586.90 2579.14 99.7 

1407 32 Бүрд 2707.78 24.37 0.9 

1409 33 Есөнзүйл 1961.04 566.74 28.9 

1410 34 Зүүнбаян-Улаан 2512.42 540.17 21.5 

1412 35 Өлзийт 1967.05 733.71 37.3 

1416 36 Уянга 3047.14 405.27 13.3 

1418 37 Хархорин 2301.26 2043.52 88.8 

1419 38 Хужирт 1661.41 1661.41 100.0 

1701 Сэлэнгэ 39 Алтанбулаг 2435.34 674.59 27.7 

1702 40 Баруунбүрэн 2805.70 2334.34 83.2 

1706 41 Зүүнбүрэн 1191.88 609.05 51.1 

1708 42 Орхон 1264.73 1040.87 82.3 

1709 43 Орхонтуул 2935.07 2001.72 68.2 

1710 44 Сайхан 1306.87 546.27 41.8 

1711 45 Сант 1350.99 1337.48 99.0 



Код 
Аймгийн 
нэр 

№ Сумын нэр 
Сумын нийт 
талбай, км

2
 

Сав газар 
дахь 
талбай, км

2
 

Сав газар 
дахь сумын 
газар нутгийн 
эзлэх хувь, % 

1712 46 Сүхбаатар 46.89 46.47 99.1 

1714 47 Хушаат 2002.06 856.88 42.8 

1717 48 Шаамар 617.88 474.53 76.8 

1816 Төв 49 Жаргалант 1840.00 7.36 0.4 

1817 50 Заамар 1900.00 1.90 0.1 

1823 51 Сүмбэр 527.50 4.22 0.8 

1824 52 Угтаал 1680.00 1.68 0.1 

1825 53 Цээл 1641.16 1002.75 61.1 

 ДҮН 
 

53786.89   

 

Орхон голын сав газрын Физик газарзүй, байгалийн нөхцөлийн нэгтгэн үзвэл  

 

 Орхон голын сав газарт агаарын температур цаашид нэмэгдэх ялангуяа, 
зуны улиралд эрчимтэй дулаарах, хур тунадасны хэмжээ буурахын 
зэрэгцээ борооны үргэлжлэх хугацаа богиносч, ууршиц нэмэгдэх 
төлөвтэй байна. 

 Сав газрын 70 гаруй хувь нь  бэлчээрийн газар ба усны сан бүхий газар 
дөнгөж 0.7 хувь байна. Сав газрын 13.8 хувийг улсын тусгай 
хамгаалалтанд авчээ. 

 Орхон голын сав газарт 12 овгийн 17 зүйл загас, 4 зүйл хоёр нутагтан, 7 
баг, 17 овгийн 70 шахам зүйл хөхтөн,  245 зүйл шувуу бүтргэгджээ. 
Эдгээрээс 4 зүйл загас, 8 зүйл хөхтөн ховордож болзошгүй, нэг зүйл 
загас, 3 зүйл хөхтөн устаж байгаа, 2 зүйл хөхтөн, 17 зүйл шувуу ховор, 2 
зүйл хөхтөн, 5 зүйл шувуу нэн ховор ангилалд багтаж байна. 

 Тус сав газарт Монгол улсын ашигт малтмалын томоохон ордуудад 
“Эрдэнэт” УБҮ áîëîí “Алтандорнод Монгол” ХХК, “Алтан ёндой” ХХК,  
“Монгол газар” ХХК, “Гацуурт” ХХК зэрэг 20 гаруй аж ахуйн нэгж алт 
олборлох, Булган аймгийн Сайхан суманд Эрээний уурхай нүүрс 
олборлох үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр уул уурхай, 
үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр Орхон голын ус бохирдох 
болсон нь сав газрын экосистемд сөргөөр нөлөөлж, энд амьдарч буй 
зэрлэг амьтад, тэр дундаа загас, усны бичил амьтдын амьдрах орчныг 
доройтуулж, зүйлийн бүрдэлд өөрчлөлт оруулж байна. 

 Орхон голын эхэнд үйл ажиллагаа явуулж буй алтны уурхайнуудын үйл 
ажиллагааг зогсоож, тэдгээр компаниудын байгальд учруулсан хохирлыг 
арилгуулах, нөхөн сэргээлгэх.  

 Энэ сав газрын зэрлэг амьтан, жигүүртэн, загас, усны бичил амьтдын тоо 
толгой, амьдралын хэв шинж өөрчлөгдөж байгаа  тул тэдгээрийн 
байршил, тоо толгой, төрөл зүйл болон амьдралын нөхцөлийг 
сайжруулах боломжийг нарийвчлан судалж, цаашид авах арга хэмжээг 
тодотгох шаардлагатай байна.  

 Сав газрын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээний аливаа ажил 

зохион байгуулахад тухайн нутгийн амьтан, жигүүртэн, загас зэргийн 

амьдрах нөхцөлийг бүрэн хадгалахад онцгой анхаарч байвал зохино 

гэжээ. 



 

3. ГАДАРГЫН УС 

 

Орхон голд Хөгшин Орхон, Хойд, Урд Тамир, Асгат, Хулж, Мааньт, Хангал, 

Бургалтай, Туул, Хараа, Ерөө зэрэг голууд цутгадаг ба Орхон голын сав газар 

нь физик газарзүйн орчин, газрын гадаргын өндөршилт, хэлбэр дүрсийн хувьд 

харилцан адилгүй.  

Орхон голын сав газрын гадаргын усны сүлжээний нягтшил буюу 1 км2 талбайд 

ноогдох голын урт газар бүрт харилцан адилгүй ба 180-650 метрийн хооронд 

хэлбэлзэж, хамгийн их  урсац бүрдэлт нь голын сав газрын эхэн хэсэг ба сав 

газрын хил буюу ус хагалбарын шугамын дагуух өндөр уулын бүсэд, хамгийн 

бага урсац бүрдэлт нь сав газрын адаг хэсэгт ухаа гүвээ, талархаг газарт 

ажиглагдана.   

Орхон голын усны горим нөөцийн тасралтгүй ажиглалт, хэмжилтийг 1942 оноос 

Булган аймгийн Орхон сумын чиглэлээр ус судлалын байнгын харуул байгуулж 

эхэлсэн байна. Өнөөгийн байдлаар Орхон голын савд ус судлалын 13 харуул 

бүхий усны ажиглалт, хэмжилтийн сүлжээ ажиллаж байна (2 дугаар зураг, 2 

дугаар хүснэгт). Үүнээс голын 10, нуурын 1, газрын доорх усны хэмжилтийн 1, 

булгийн 1 харуул тус тус ажиллаж байна. 

 

Орхон голын дагуу Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий, Хархорин сум, Булган 

аймгийн Орхон сум, Сэлэнгэ аймгийн Орхон баг зэрэг ус судлалын 5 харуул, 

Хойд ба Урд Тамир, Хангал,  

 

Ачуут, Зүүнтүрүү зэрэг голууд  дээр бусад харуулууд байршиж байна. 

2 дугаар зураг. Орхон голын сав газар 



 

2 дугаар хүснэгт. Орхон ãîëûí ñàâä àæèлëàæ áайгаа голын õàðóóëûí 
òîäîðõîéëîëò 
Харуулын 
дугаар 

Голын нэр Харуулын нэр 
Солбицол Харуулыг байгуулсан 

хугацаа  уртраг өргөрөг 

1 Орхон Бат-Өлзий сум 46.87583 102.19056 2006 он 

2 Орхон Хархорин сум 47.20222 102.80000 1967.VI.14 

3 Хойд тамир Ихтамир сум 47.65694 101.26833 1959.VIII.16 

4 Урд тамир Цэцэрлэг хот 47.44722 101.5025 1973.VIII.10 

5 Орхон Орхон сум 48.66000 103.56778 1942.X.20 

6 Ачуут Булган хот 48.82917 103.50306 1991.V.01 

7 Зүүнтүрүү Булган хот 48.82917 103.54583 1991.V.01 

8 Хангал Жаргалант сум 49.28722 104.4825 1997.VI.20 

9 Орхон Орхон баг 49.15178 105.38522 1970.X.01 

10 Орхон Сүхбаатар хот 50.23986 106.18211 1973.XI.01 

 

Орхон ãîëûí ñàâ ãàçрын жижиг голуудад ажиглалт хэмжилтийн харуул цөөн 

байгаа бөгөөд гадаргын усны хэмжилтийн сүлжээг îðîí çàé áà öàã õóãàöààíû 

õóâüä íÿòðóóëæ, áàãàæ òºõººðºìæèéã ñàéæðóóëàí, ÷àíàðòàé, òàñðàëòã¿é 

àæèãëàëò õýìæèëò õèéõ íºõöºëèéã õàíãàõ шаардлагатай байгаа þм. 

Орхон голын жилийн дундаж урсац: Гол, мөрний сар, жилийн урсацын 
дундаж үзүүлэлт бол гадаргын устай холбоотой аливаа ашиглалт, 
хамгаалалтын судалгаа үйл ажиллагааны хамгийн гол суурь мэдээлэл байдаг. 
Гол, мөрний урсацын норм гэдэг нь тухайн голын хэд хэдэн тэгш тооны бүтэн 
мөчлөгийг хамруулсан урсацын цувааны олон жилийн дундаж юм. Ажиглалт 
хэмжилтийн болон судалгааны хугацаа урт болох тутам урсацын дундаж улам 
нарийвчлагдаж, үнэмшилтэй, тогтвортой болж өгдөг. Урсацын сар жилийн 
дундаж нь тухайн нутгийн гол мөрний сав газрын урсацын тогтвортой үзүүлэлт 
болохын хамт усны потенциаль нөөцийг илэрхийлнэ.  

Орхон голын усны нөөц түүний уртын дагууд нэмэгдэх бөгөөд олон жилийн 
дундаж урсац Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд 13.3 м3/с, Булган аймгийн 
Орхон суманд энэ нь 3 дахин, Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд даруй 9 
дахин тус тус нэмэгдэнэ. Энэ нь түүний ус хурах талбай нэмэгдэж, манай орны 
томоохон голууд түүнд цутгаж байгаатай холбоотой (3 дугаар хүснэгт). 

 

3 дугаар хүснэгт. Орхон, түүний цутгал  голуудын жилийн дундаж урсац 

№ 
Харуулын 
нэр, байрлал 

Ажиг-
ласан 
хугацаа, 
он 

Урсац 
бодсон 
жил 

Ус 
хурах 
талбай, 
км

2
 

Дундаж 
өндөр, 
м 

Ажигласан 
жилийн 
дундаж 

Урсацын норм 

Cv Cs 
Q, 
м

3
/

с 

q, 
л/с·км
2
 

h, 
мм 

Q, 
м

3
/

с 

q, 
л/с·км
2
 

h, 
мм 

1 Орхон-
Хархорин сум 

1967-2008 39 6410 2241 13.2 2.13 67 13.3 2.075 65.48 0.47 0.95 

2 Хойд тамир-
Ихтамир 

1967-2008 42 2990 2373 6.45 2.09 66 6.39 2.14 67 0.56 1.12 

3 Урд тамир-
Цэцэрлэг 

1969-2008 40 2470 2364 8.49 3.39 107 8.5 3.43 108 0.49 0.89 

4 Орхон-Орхон 
сум (Булган) 

1942-2008 64 36400 1900 41.5 1.12 35 41.6 1.142 36 0.62 1.54 



5 Ачуут-Булган 1993-2007 15 150 1250 0.23 1.64 52 0.2 1.52 48 1.56 0.78 

6 Зүүнтүрүү-
Булган 

1992-2008 17 141 1260 0.19 1.38 43 0.19 1.328 41.9 0.97 1.45 

7 Хангал-
Жаргалант 

1998-2008 11 509 1360 0.62 0.96 30 0.62 1.218 38.4 0.30 0.60 

8 Орхон-Орхон 
баг (Сэлэнгэ) 

1970-2008 38 96000 1880 76.04 0.84 27 81.1 0.845 26.6 0.60 1.21 

9 Орхон-
Сүхбаатар 
хот 

1973-2008 59 132000 1200 124.5 0.98 31 129.4 0.98 31 0.40 0.80 

 

Нуур: Орхон голын сав газарт нийт 1730 орчим нуур, тойром, бүрд байхаас 100 

гаруй нь 0.1 км2-аас дээш талбайтай нуурууд юм (байр зүйн зураг 1984 он). 

Эдгээрээс хамгийн том нь Өгий нуур бөгөөд Хөх нуур, Ширээт нуур, Шорвог 

нуур, Дойтын цагаан нуур, Сангийн далай нуур, Цайдмын нуур зэрэг олон жижиг 

нуурууд оршдог. 

Нуурын усны түвшний өөрчлөлтөнд уур амьсгал, хуурайшил, газрын гадаргын 

элэгдлийн дотоод гадаад хүчин зүйлүүд нөлөөлөх ба нуурыг гарал үүслийн 

хувьд газрын дотоод, гадаад хүчин зүйлийн, мөн холимог гэсэн гурван үндсэн 

ангид хувааж улмаар хэд хэдэн хэв шинжүүдээр ялган заагладаг. Дотоод хүчин 

зүйлийн гаралтай нуурт тектоникийн болон галт уулын үйлчлэлээр үүссэн, 

гадаад хүчин зүйлийн гаралтайд ус, хур цас, мөсөн гол, салхи, олон жилийн 

цэвдэгт үзэгдэл, хөндийлжийн ба цөмөрлийн, холимог гаралтайд цас, мөс, 

хөрсний нөлөөгөөр бий болсон нуурууд багтана. Орхон голын сав газарт орших 

Өгий нуур нь гол мөрний голдрилоо сольсноос голын татамд үүссэн гадаад 

хүчин зүйлийн гаралтай нуур юм. 

Усны чанар: Орхон голын усны чанар, найрлагад хамгийн ихээр нөлөөлж 

байгаа голуудын тоонд Хангал гол ордог. Орхон гол нь Хангал голын усны 

нөлөөгөөр бохирдон зарим саруудад химийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөн 

сульфатын ион давамгайлах тохиолдол гарч байсны гадна ихэнх тохиолдолд 

усанд агуулагдах макро, микро, биоидэвхит элементүүдийн агууламж ихэсч 

химийн бохирдолтод ордог байна. Гидрохимич, доктор А.Мөнгөнцэцэг энэ 

орчмын голуудын усны эрдэсжилт улирлын байдлаас хамаарч өөрчлөгдөж 

байгааг судалгаагаар тогтоосон байна.  

1970-1980-аад онд Эрдэнэт ãîëын усны эрдэсжилт 519-829 ìã/ë, хатуулаг 6.96-

7.20 ìã-ýêâ/ë, Говил голын усны дундаж эрдэсжилт 503 ìã/ë, хатуулаг 7.89 ìã-

ýêâ/ë, Çóíû ãîëын эрдэсжилт 372 ìã/ë, хатуулаг 4.60 ìã-ýêâ/ë, харин Хангал 

голын эрдэсжилт 585 ìã/ë, хатуулаг 5.44 ìã-ýêâ/ë байжээ. Энэ районы ус нь сул 

шүлтлэг орчин (рН=7.3-8.3)-той, органик бодис перманганатын исэлдэх чанар 

0.5-8.7 ìãО/ë, ууссан хүчитөрөгч 9.46-11.71 ìã/ë, ууссан нүүрсхүчлийн хий 13.8-

14.5 ìã/ë, биоидэвхит элементүүдээс органик биш фосфор 0.014-0.070 ìã/ë, 

аммоны ион 0.01-0.07 ìã/ë, цахиурын исэл 1.08-1.89 ìã/ë, нийт төмөр 0.12-1.26 

ìã/ë, фторын ион 0.9-1.0 ìã/ë, микроэлементээс зэс 0.002-0.082 ìã/ë, молибден 

0.2-0.33 ìã/ë тус тус байжээ. 



 

Áàéãàëèéí óñíû õèìèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, ÷àíàð íü òóõàéí нутаг дэвсгэрийн ãàçàðç¿éí 

нөхцөл, онцлог, õºðñ, óðãàìàë, ÷óëóóëàã, àìüòàí áîëîí õ¿íèé ¿éë àæèëëàãàà 

çýðýã îëîí õ¿÷èí ç¿éëýýñ õàìààð÷ õóâèðàí ººð÷ëºãäºæ áàéäàã íàðèéí íèéëìýë 

ñèñòåì þì.    

Орхон голын эхэн хэсгийн цутгал голууд нь ихэвчлэн Õàíãàéí íóðóó, түүний 
салбар уулсааñ ýõ àâñàí, õ¿íèé ñºðºã ¿éë àæèëëàãààíä õàðüöàíãóé ºðòººã¿é, 
áàéãàëèéíõàà ¿íäñýí øèíæýý õàäãàëñàí óóëûí öýâýð, òóíãàëàã, öýíãýã, çººëºí 
óñòàé хэдий ч Èõ Òýýë ãîëын цутгал Өлт голын хөндийд àëòíû ¿éëäâýðëýë 
ÿâàãäàæ áàéãààãààñ îëîí æèæèã ãîëóóä õààãäàæ, áîîãäîí ¿íäñýíäýý Өлт голын 
голдрил óðñàöã¿é áîëæýý. 

Хүний үйл ажиллагаа, үер усны улмаас голын голдрилоор бохирдсон 

булингартай ус Орхон голд нийлж түүнийг эхээс нь бохирдуулах өндөр эрсдэл 

үүсгээд байна. Мөн Хужирт гол Хужиртын амралтын бохир усны нөлөөгөөр 

бохирдож, энэ утгаараа Орхон голын усан орчинд тодорхой хэмжээгээр сөрөг 

нөлөөлөхөөр байна.  

Îðõîí ãîëûí дунд хэсгийн öóòãàë Õàíãàéí íóðóóíààñ ýõ àâñàí Òàìèð ò¿¿íèé цутгал 

ãîëóóä íü õ¿íèé ñºðºã ¿éë àæèëëàãààíä ºðòººã¿é, áàéãàëèéíõàà ¿íäñýí øèíæýý 

õàäãàëñàí óóëûí öýâýð, òóíãàëàã, öýíãýã, çººëºí óñòàé учир Орхон голын усны 

чанарт эерэг нөлөөтэй áàéíà.  

Îðõîí ãîëûí дунд хэсгийн зүүн гарын öóòãàë Хангал голын ус õàìãèéí èõ 

ýðäýñæèëò, õàòóóëàãòàé, áîõèðäîëòòîé áàéíà. Îðõîí ãîë Õàíãàë ãîë íèéëñíýýñ äîîø 

óñàí äàõü ýðäýñ àçîòûí àãóóëàìæ стандартааñ äàâæ бохирдсон òîõèîëäîë олон 

удаа àæèãëàãäсаны гадна Îðõîí ãîëûí óñíû ýðäýñæèëò èõñýæ, ñóëüôàòûí èîíû 

ýçëýõ õóâü íýìýãäýх áолжээ. Орхон голын дунд хэсгийн  томоохон цутгал 

голуудаас Õýíòèéí нурууны ñàëáàð óóëñààñ ýõ àâñàí Туул голын сав дагуу олон 

хот, суурин төвлөрч энэ утгаараа ахуйн бохирдолд өртсөний гадна түүний 

хөндийд алт олборлолт явагдаж байгаагаас экологийн өөрчлөлтөд орж Орхон 

голын усны чанарт сөргөөр нөлөөлж байна. Орхон голын дунд хэсгийн жижиг 

голуудаас Бургалтай голын баруун гарын цутгал гол маш их булингартай байна. 

Îðõîí ãîëûí адаг хэсгийн áàðóóí ãàðûí öóòãàë áîëîõ Õýíòèé нурууны ñàëáàð 

óóëñààñ ýõ àâñàí Хараа, Шарын гол, Ерөө голууд алтны үйлдвэрлэлийн 

нөлөөнд өртөж, булингартан хүнд металлаар бохирдсон, Буур гол ахуйн 

бохирдлоор бохирдсон зэргээс Орхон голын усны чанарт сөрөг нөлөөтэй байна.  

Åðºº ãîëын ус нь õàìãèéí öýíãýã, ìàø çººëºí óñòàé áîëîâ÷ ò¿¿íèé голдрил дагууд 

болон цутгал голуудын хөндийд àëòíû ¿éëäâýðëýë òºâëºðñºí øèíæòýé ¿éë 

àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãààòàé õîëáîîòîéãîîð õ¿íä ìåòàëëààð èë¿¿ èõ áîõèðäñîí 

áàéíà.  

Хэдийгээр Орхон голын ус бохирдож байгаа боловч голын усны эрдэсжилт, 

хатуулаг болон үндсэн элементүүдийн агууламж нь олон жилийн хугацаанд 

онцгой өөрчлөгдөөгүй байна. Орхон голын савд хамаарах нуурын усны чанарын 



судалгаагаар газрын гадаргын өндөршил намсаж тал хээрийн бүс рүү шилжих 

тусам нууруудын усны эрдэсжилт нэмэгдэх хандлагатай байна. 

Гадаргын усны нөөц: Усны газраас 2010 онд улсын хэмжээнд явуулсан усны 

тооллогоор Орхон голын сав газарт байнгын урсацтай 1016, түр урсацтай 112, 

ширгэсэн 214 гол, горхи, 259 нуур, тойром, 1450 булаг, шанд, 45 халуун, хүйтэн 

рашаан бүртгэгджээ. 

Сав газрын эхэн хэсгийн Хангайн уул нуруудаас эх авсан Улиастай, Цагаан 

гүүт, Тонгорог, Цагаан, Улаан, Урд, Хойд Тамир, Нарийн гол (Хөгшин Орхон) 

зэрэг олон гол, горхиуд  дунд хэсэгт Орхон голд нийлдэг ба доод хэсэгт Туул, 

Хараа, Ерөө, Шарын гол зэрэг томоохон голууд Орхон голд цутгадаг. 

Орхон голын олон жилийн дундаж урсац Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд 

13.3, Булган аймгийн Орхон суманд 41.6, Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул суманд 

81.1, Сүхбаатар суманд 129.4 м3/с болж уртын дагууд голын усны нөөц 

нэмэгддэг байна.  

Орхон голын урсацыг бүрдүүлдэг усны эх үүсвэрийн талаарх нарийвчилсан 

судалгаа хомс бөгөөд урсацын 25 орчим хувийг газрын доорх ус, 10 орчим 

хувийг хайлсан цас, мөсний ус, 60 гаруй хувийг зун, намрын хур борооны ус 

бүрдүүлдэг байна. Орхон гол нь манай орны бусад голуудын адил усны 

горимын хэв шинжээрээ хаврын шар усны болон зуны хур борооны үерийн 

горимтой голд хамаардаг ба хаврын шар усны үерийн урсацын хэмжээ нь зун, 

намрын хур борооны үерийн урсацын хэмжээнээс ямагт бага байдаг.  

Сав газрын гадаргын усны нөөцийг олон жилийн дундаж урсацын модулийн 

тархацын зураг [Цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Г.Даваа нар, 2012] (Зураг 

3)-ийг ашиглан, сав газрын эхэн, дунд, адаг хэсэгт хамрагдах аймаг, сумдын 

нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан судалгааг 

үндэслэн олон жилийн дундаж урсацын дүйсэн дундаж (median)-аас 50 ба 90 

хувийн хангамшлаар “Монгол оронд усны нөөцийн нэгсдэн менежментийг 

бэхжүүлэх нь” төслийн гадаргын усны мэргэжилтэн С.Төмөрчөдөр тооцон 

гаргалаа. 

Сав газрын эхэн, дунд, адаг хэсэгт гадаргын усны нөөцөөс ашиглаж болох 

боломжит нөөцийг  тодорхойлохдоо экологийн нөөцийг үлдээхээр тооцсон 

болно. 

Экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах буюу экологийн нөөцийг гадаргын 

усны нөөцөөс “Монгол орны гадаргын ус” (ред. Г.Даваа, Б.Мягмаржав, 1999) 

товхимолд зааснаар сав газрын эхэн хэсэгт 94, дунд хэсэгт 88, адаг хэсэгт 85 

хувиар авч тооцоход олон жилийн дундаж урсацын 50 хувийн хангамшлаар сав 

газрын эхэн хэсэгт 1063.1, дунд хэсэгт 831.6, адаг хэсэгт 228.7 сая.м3/жил ус 

байгальдаа үлдэхээр байна. 

Сав газрын хэмжээнд гадаргын усны нөөцийг олон жилийн дундаж урсацын 50 

хувийн хангамшлаар тооцон үзэхэд 2345.0 сая.м3/жил, ашиглах боломжит нөөц 



221.6 сая.м3/жил, 90 хувийн хангамшлаар тооцон үзэхэд 1063.0 сая.м3/жил, 

ашиглах боломжит нөөц 99.7 сая.м3/жил болж байна.  

 

4. ГАЗРЫН ДООРХ УС 

 

Нºõºí ñýðãýýãääýã íººö (Áàéãàëèéí íººö): ãýæ æèë á¿ð õóð òóíàäасны íýâ÷èëò, 
ãàäàðãûí óñíû íýâ÷èëò ø¿¿ðýëò, õàæóóãèéí óðñàöûí íºëººãººð äàõèí á¿ðýëäýõ 
áîëîìæòîé óñíû õýìæýýã  õýëíý. 

Îðõîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí õýìæýýíä ãàçðûí äîîðõ óñíû  õàìãèéí èõ óðñàöûí ìîäóëü Òàìèð 

ãîëóóäûí ýõ, ªãèé íóóðûí îð÷èìä 190 ìì/æèë·êì2 õ¿ðäýã áîë Îðõîí ãîë-Ñýëýíãý ìºðíèé 

áýë÷èð îð÷èìä 110 ìì/æèë·êì2, Õèøèã-ªíäºð îð÷èìä 100 ìì/æèë·êì2, Á¿ðýíãèéí íóðóóíû 

ç¿¿í õîéò õýñýã, Ýðäýíýò õîò îð÷ìûí Áàÿí-Өíäºð óóë çýðýã ãàçàðò 10-50 ìì/æèë·êì2, 

õàðèí Îðõîí ãîëûí õºíäèéí àëëþâè, ïðîëþâèéí õóðäàñ äàõü óñ àãóóëàã÷ á¿ðäëèéí 

áîëîí òóñ õºíäèéí áàðóóí, ç¿¿í òàëûí õàæóóãèéí óóëñ, òýäãýýðèéí õîðìîé, áýëýýð 

òàðõñàí ¿íäñýí ÷óëóóëàã äàõü óñ àãóóëàã÷ àí öàâëàã á¿ñèéí ãàçðûí äîîðõ óñíû 

óðñàöûí ìîäóëü 5 ìì/æèë·êì2 òóñ òóñ áàéäàã áàéíà. 

Îðõîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí ãàçðûí äîîðõ óñíû óðñàöûí çóðãèéã èø ¿íäýñ áîëãîí òóñ ñàâûí 
ãàçðûí äîîðõ óñíû 1 êì2 òàëáàéä îíîãäîõ íºõºí ñýðãýýãäýõ íººö áàÿëãèéã 

1. 50-100 ìì/æèë áóþó äóíäæààð 75000 ì3/æèë·êì2 

2. 20-50 ìì/æèë áóþó äóíäæààð 35000 ì3/æèë·êì2 

3. 10-20 ìì/æèë áóþó äóíäæààð 15000 ì3/æèë·êì2 

4. 5-10 ìì/æèë áóþó äóíäæààð 7500 ì3/æèë·êì2 

5. 0-5 ìì/æèë áóþó 5000 ì3/æèë·êì2 

6. íèéëìýë á¿ðäýëòýé áóþó 10-190 ìì/æèë·êì2 ãýñýí 6 òºðëèéí òàëáàéд ãàçðûí 
äîîðõ óñíû íºõºí ñýðãýýãääýã íººöèéã òîîöîîëж 4 дүгээр хүснэгтэнд үзүүлэв.  

 

4 дүгээр хүснэгт. Сàâ ãàçðûí ãàçðûí äîîðõ óñíû íºõºí ñýðãýýãääýã íººö 

Нөхөн сэргээгддэг нөөцийн төрөл ангилал, 
хэмжээ, 

Òàðõñàí 
òàëáàé, êì

2
 

Óðñàöûí 
õýìæýý, ìì 

Íººö,  
ñàÿ.ì

3
/æèë 

1. Ìàø áага íөөцтэй (0-5 мм/жил·км
2
) 21 809.0 5.0 109.0 

2. Áага íөөцтэй (5-10 мм/жил·км
2
) 10 072.0 7.5 76.0 

3. Багаас дундаж íөөцтэй (10-20 мм/жил·км
2
) 8 544.0 15.0 128.0 

4. Дундаж íөөцтэй (20-50 мм/жил·км
2
) 5 625.0 35.0 197.0 

5. Дунджаас их хүртэл íөөцтэй (50-100 мм/жил·км
2
) 1 591.0 75.0 119.0 

6. Нийлмэл á¿ðäýë бүхий íөөцтэй (10-190 
мм/жил·км

2
) 6 145.0 10.0-190.0 819.0 

Íèéò 53 786.0 
 

1 448.0 



Äýýðõ õ¿ñíýãòýýñ õàðàõàä 1 êì2 òàëáàéä 5 ìì/æèë áóþó 5000 ì3/æèë õýìæýýíèé 
íºõºí ñýðãýýãääýã íººöòýé òàëáàé 21809.0 êì2 áóþó Îðõîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí íèéò 
òàëáàéí 40.1 õóâèéã ýçýëæ, ãàçðûí äîîðõ óñíû íºõºí ñýðãýýãääýã íººöèéí 7.5 
õóâèéã àãóóëäàã áàéõàä 10-190 ìì/æèë õýìæýýíèé íèéëìýë á¿ðäýë á¿õèé íºõºí 
ñýðãýýãääýã íººöòýé òàëáàé 6145.0 êì2 áóþó Îðõîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí íèéò òàëáàéí 
11.4 õóâèéã ýçýëæ, ãàçðûí äîîðõ óñíû íºõºí ñýðãýýãääýã íººöèéí 56.5 õóâèéã 
àãóóëäàã áàéíà.  

Ãàçðûí äîîðõ óñíû íºõºí ñýðãýýãääýã íººöèéí èõýíõ íü Îðõîí ãîëûí àäàã îð÷ìûí 

àëëþâèéí ãàðàëòàé õóðäàñ äàõü óñ àãóóëàã÷ í¿õ ñ¿âýðõýã á¿ðäýëд ¿¿ñ÷, 

ñîëèãäîæ áàéäàã áàéíà. 

Аøèãëàëòûí áàðèìæààò íººö: Îðõîí ãîëûí ñàâ ãàçàðò Ñ¿õáààòàð, Áóëãàí, 

Öýöýðëýã, Ýðäýíýò çýðýã 4 àéìãèéí òºâ áîëîí äàâõàðäñàí òîîãîîð 6 àéìãèéí 25 ñóìûí 

òºâ áàéðëàäàã.  

Ñ¿õáààòàð, Áóëãàí, Öýöýðëýã õîòóóäûí óñ õàíãàìæèéí òºâëºðñºí ýõ ¿¿ñâýðèéí 
ãàçðûí äîîðõ óñíû íººöèéã òîãòîîõ ãèäðîãåîëîãèéí ýðýë õàéãóóëûí àæèë ÿâóóëæ 
àøèãëàëòûí íººöèéã ¿éëäâýðèéí çýðãýýð òîãòîîñîí. Õàðèí Îðõîí àéìãèéí òºâ íü 
Ñýëýíãèéí ñàâààñ óíä àõóéí õýðýãöýýò óñàà õàíãàäàã.  

Ñóìûí òºâèéí óñ õàíãàìæèéí çîðèóëàëòààð òóñãàéëñàí ãàçàð äîîðõ óñíû íººö òîãòîîõ 
óñíû ýðýë, õàéãóóëûí àæèë ÿâóóëæ áàéãààã¿é, õàðèí àøèãëàëòûí öîîíîã ºðºìäºõ 
çîðèëãîîð óñò öýã òîãòîîõ ýðýë, õàéãóóëûí àæèë ÿâàãäàæ áàéñàí áàéíà. Эдгээр 
сумдын төвөөс 10 сумын төв нь голын татам дагуу байрлах бөгөөд сумын 
төвийн хүн ам гадаргын болон газрын доорх ус ашигладаг. Бусад 15 сумын төв 
нь гол, горхи, булаг, шанд байхгүй бөгөөд зөвхөн газрын доорх ус ашиглах ба 
ихэвчлэн 2-3 гүний худагтай байдаг. Эдгээр 25 сумын төвийн ус хангамжид 67 
худаг ашиглагдаж байна (5 дугаар хүснэгт). 

 

5 дугаар хүснэгт. Сàâ ãàçàðò õàìààðàõ ñóìûí төвийн хүн амын ус 

хангамжид ашиглагдаж байгаа óñíû ýõ ¿¿ñâýðèéí ñóäàëãàà 

Аймгийн 
нэр 

 

Сумын төв Усны эх үүсвэр 

Сумын 
төвийн 
худгийн 
тоо 

Ашиглалтûí 
ундарга, 
л/с 

Архангай  1 Ихтамир Хойд Тамирын гол ба газрын доорх ус  4 0.7 

2 Өгийнуур Орхон гол, газрын доорх ус 3 3.6 

3 Батцэнгэл Хойд Тамирын гол, газрын доорх ус 3 5.0 

4 Булган Зуунмодны гол, газрын доорх ус 3 2.0 

5 Өлзийт Орхон гол, газрын доорх ус 2 4.0 

6 Хотонт Жарантайн гол, газрын доорх ус 3 3.1, 1.3 

7 Цэнхэр Урд Тамир, газрын доорх ус 2 2.5, 8.0 

8 Төвшрүүлэх Газрын доорх ус  3 1.0, 1.5 

Булган  9 Хишиг-Өндөр Газрын доорх ус 2 3.0 

10 Сайхан Газрын доорх ус 2 0.45, 1.5 

11 Орхон  Орхон гол, газрын доорх ус 2 2.0 

12 Moгод Газрын доорх ус  2  

Oрхон 13 Жаргалант Газрын доорх ус 6 3.0 

Өвөрхангай 14 Есөнзүйл  Áóëàã, газрын доорх ус 1 3.5 

15 Өлзийт Õ¿éñèéí ãîë, газрын доорх ус 2 2.2 

16 Бат-Өлзий Газрын доорх ус 3 1.0, 5.0, 4.0 

17 Хужирт Хужирт гол, газрын доорх ус 3 5.5, 2.4, 2.7 



Аймгийн 
нэр 

 

Сумын төв Усны эх үүсвэр 

Сумын 
төвийн 
худгийн 
тоо 

Ашиглалтûí 
ундарга, 
л/с 

18 Хархорин Орхон гол, газрын доорх ус 6 5.0 

Сэлэнгэ 19 Aлтанбулаг Алтанбулаг булаг, газрын доорх ус 3 0.7 

20 Хушаат Орхон гол, газрын доорх ус 2  

21 Баруунбүрэн Бургалтай гол, азрын доорх ус 3 3.3 

22 Oрхон Орхон гол, газрын доорх ус 1 0.7, 3.0 

23 Сант Газрын доорх ус 3 1.0, 3.3 

24 Шаамар Орхон гол, азрын доорх ус 1 1.5 

Tөв 25 Цээл Газрын доорх ус 2 5.0 

Íèéò 67  

 

5. ОРХОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСАГ 

Хүн ам: Ñав газарò 2010 îíû áàéäëààð 235.6 îð÷èì ìÿíãàí õ¿í îðøèí ñóóæ 
áàéãààãèéí 51.1 õóâèéã ýìýãòýé÷¿¿ä ýçýëæ áàéíà. Ñàâ ãàçðûí õ¿í àìûí 37.3 õóâü 
Îðõîí, 21 õóâü Àðõàíãàé, 17.8 õóâü Ñýëýíãý, 12.6 õóâü ªâºðõàíãàé, ¿ëäñýí íü Òºâ, 
Áóëãàí, Äàðõàí-Óóë àéìгуудад íîãäîæ áàéâ.  

6 дугаар хүснэгт. Îрхон голын сав газрûí õ¿í àì, мян.хүн   

Аéìгийн нэр 
2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он 

á¿ãä õºäºº á¿ãä õºäºº á¿ãä õºäºº á¿ãä õºäºº á¿ãä õºäºº 

Àðõàíãàé 48.6 21.8 48.0 21.8 48.0 21.3 47.7 22.1 49.5 22.0 

Áàÿíõîíãîð 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Áóëãàí 23.6 8.0 23.5 7.9 23.5 8.5 24.7 9.6 23.6 8.0 

Äàðõàí-Óóë 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Îðõîí 86.3 4.0 88.2 4.0 89.9 4.3 91.2 1.3 87.9 1.8 

ªâºðõàíãàé 29.6 14.0 29.1 13.2 29.5 13.2 29.6 13.3 29.8 12.3 

Ñýëýíãý 36.5 5.1 38.8 8.4 37.9 6.4 41.8 8.0 42.1 7.2 

Òºâ 2.2 0.3 2.1 0.5 2.1 0.6 1.8 1.1 1.8 1.2 

Ä¿í 227.7 54.1 230.6 56.7 231.8 55.2 237.8 56.3 235.6 53.5 

Хүн амын унд, ахуйн усны ирээдүйн хэрэгцээ íü õ¿í àìûí ºñºëòòýé ñàëøã¿é 
õîëáîîòîé. Ñàâ ãàçðûí õ¿í àìûí ºñºëòèéí òºñººëëèéã ¯íäýñíèé ñтатистикийн õîðîî 
(¯ÑÕ)-îîñ хийсэн Монгол улсын хүн амын 2010-2040 онû õýòèéí òîîöîîны дээд, 
дунд, äооä ãýñýí 3 õóâèëáàð áîëîí хүн ам зүйн мэдээ, материалыг үндэслэн 
òîîöîîëñîí áîëíî. Энэхүү тооцооны дунд хувилбараар тус сав газрын íèéò хүн ам 
2021 онд 262.4 мянга болж 2008 îíûõîîñ 13.2 õóâь өсөх õàíäëàãàòàé áайна 
(Хүснэгт 37). 

7 дугаар хүснэгт. Îðхон голын сав газðûí õ¿í àìûí ºñºëò, мян.хүн 

Àéìгийн нэр 2008 он 2010 он 2015 он 2020 он 2021 он 

Àðõàíãàé 48 49.4 48.6 49.6 50.0 

Áàÿíõîíãîð 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Áóëãàí 23.5 23.6 23.2 23.7 23.8 

Äàðõàí-Óóë 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 

Îðõîí 89.9 87.9 98.5 109.0 111.6 

ªâºðõàíãàé 29.5 29.8 29.5 30.2 30.4 

Ñýëýíãý 37.9 42.1 42.1 43.4 43.7 

Òºâ 2.1 1.8 1.8 1.9 2.0 

Сав газрын ä¿í 231.8 235.6 244.7 258.9 262.4 

 



Нийгэм эдийн засгийн нэгдсэн дүгнэлт:Орхон голын сав газар нь Монгол улсын 

хүн амын 9 орчим хувь амьдардаг, аж үйлдвэр харьцангуй өндөр хөгжсөн, 

улсын экспортын 30 орчим хувийг бүрдүүлдэг, эдийн засгийн өндөр ач 

холбогдол бүхий бүс нутаг юм. Тус сав газрын хувьд уул уурхай, аж 

үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн асуудалд гол анхаарал хандуулах 

шаардлагатай. 

Бүсийн болон орон, нутгийн хөгжлийн бодлогод хот, суурин газрын хөгжлийг 

дэмжин, хүн амын амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилт тавин ажиллаж 

байгаа нь юуны өмнө Монгол хүнийг хөгжүүлэх, амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх чухал ач холбогдолтойн дээр сүүлийн 10 гаруй жилийн турш 

үргэлжилж буй нийслэлийн зүг чиглэсэн хүн амын шилжих хөдөлгөөнийг 

сааруулах чухал ач холбогдолтой. 

Ñ¿¿ëèéí ¿åä ялангуяа, 90-ээд оноос хойш õîòæèëò ýð÷èìòýé ÿâàãäàæ áàéãààг 

дагалдан ìàíàé èðãýäèéí àìüäðàëûí зарим õýâøèë ººð÷ëºгдсөөр áàéíà. Цаашид ч 

хотын хүн амын өсөлт өндөр байхын зэрэгцээ нийслэл болон томоохон хотууд 

руу чиглэсэн шилжилт харьцангуй өндөр байхаар байна. Энэ нь аймаг, сумдын 

төвийн дэд бүтцийн хөгжил, тохижилт сул, оршин суугчдын эрэлт, хэрэгцээг 

хангахгүй, үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжих орчин нөхцөлийг бүрдүүлж чадахгүй 

байгаатай холбоотой. 

Хîòûí äóíäàæ îðëîãîòîé гэр хорооллын өрхийн ñàðûí îðëîãûí 0.3 хувь, орон 

сууцанд амьдардаг өрхийн ñàðûí îðëîãûí 4.0 õóâü, ядуу өрхийн хувьд 0.7-7.3 

хувийг усны төлбөрт төлж байна. Энэ нь Åâðîïûí хºãæèë, øèíýòãýëèéí áàíêíààñ 

ãàðãàñàí “Öýâýð óñíû òºëáºð ºðõèéí îðëîãûí 3 õ¿ðòýë, áîõèð óñíûõòàé íèéëýýä 5-

ààñ äîîø õóâü áàéíà” ãýñýí çºâëºìæтэй ойролцоо буюу өөрөөр хэлбэл, óñíû ¿íý 

áîëîìæèéí ò¿âøèíä áóéã èëýðõèéëæ áàéíà. Харин орон сууцанд амьдардаг 

амьжиргааны түвшин доогуур иргэдийг анхаарах шаардлагатай юм. 

Сав газарт хангайн бүсийн тулгуур төв Хархорин, Эрдэнэт хот болон Булган, 

Сүхбаатар, Цэцэрлэг хотууд байрладаг бөгөөд тэдгээрийн ус хангамж, ариутгах 

татуургын байгууламжийг сайжруулахад онцгой анхаарах шаардлагатай байна. 

Ýðäýíýò õîò óñàà Сэлэнгийн татмаас 65 км урт хойлоогоор дамжуулан авдагийн 

дээр шугам хоолой хуучирснаас жилд дунджаар 4000.0 мян.м3 áóþó 18 îð÷èì 

õóâèéí усны алдагдал1 тай ажилладàã íü óñíû зүй зохистой хэрэглээ ñóë, эдийн 

засгийн тооцоо, судалгаа муутай холбоотой. Мөн энэ нь óñíы ¿íý ºíäºð òîãòîîãäîõ 

íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëж байна. Тиéìýýñ çàðèì áàéãóóëëàãóóä òºâëºðñºí óñ 

õàíãàìæаас òàòãàëçàí, ã¿íèé õóäàã ãàðãàí àøèãëàæ ýõэëñýí áàéíà. Цààøèä 

Ýðäýíýò õîòûí óñ õàíãàìæèéí ñèñòåìèéí àëäàãäëûã áàãàñãàæ, óñíû ººðèéí ºðòãèéã 

áóóðóóëàõ àñóóäàëд àíõààðàõ шаардлагатай юм.  

Хүн амын амьдрах, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжүүлэх таатай орчныг бүрдүүлэх, 

өөрөөр хэлбэл, аймаг, сумдын төвийг орчин үеийн хот, суурины түвшинд хүргэн 

хөгжүүлэхэд ус хангамж, ариутгах татуургын хөгжил чухал үүрэгтэй. Үүний 

                                                
1
 Îðõîí àéìãèéí õºãæëèéí öîãö áîäëîãî 2009-2021 îí. 



хамгийн тод жишээ нь Хархорин хот нь хэдийгээр бүсийн тулгуур төв хот хэмээн 

нэрлэгдэж, аялал жуулчлал хөгжүүлэхэд нэн тохиромжтой бүс нутаг боловч ус 

хангамж, ариутгах татуургын хөгжил сулаас орон сууцны хангамж муу, 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хөгжил доогуур хэвээр байгаа төдийгүй хүн амын тоо 

сүүлийн 5 жилд буурсан хандлагатай байна. Иймээс манай орны нөхцөлд 

хүйтний улиралд зохицсон, жижиг, дунд хотуудад хэрэглэхэд тохиромжтой 

орчин үеийн технологи бүхий ус хангамж, ариутгах татуургын системийг 

нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх шаардлага нэн тэргүүнд гарч байна.  

Үе äàìæèí усыг нь öýâýð àðèóíààð õàäãàëæ èðñýí ãîëын óñ òîìоохон ñóóðèí 

ãàçðûí îéðîëöîî õýñã¿¿äýд õ¿íèé ¿éëä àæèëëàãààíû íºëººãººð áîõèðäîõ, õîìñäîõ 

áîëñîí íü àðä èðãýäèéí äóíä õ¿ðýýëýí áóé îð÷íîî õàéðëàх, öýâýð ариун áàéëãàõ 

óëàìæëàëò ¸ñîî ñýðãýýí, òàíèóëàõ øààðäëàãàòàé áàéãààã õàðóóëæ áàéíà. 

Тус сав газрын аймгийн төвийн эмнэлгүүд төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах 

татуургын системд холбогдсон боловч зөвхөн Эрдэнэт, Сүхбаатар хотууд 

төвлөрсөн халуун устай, бусад хот, сумын төвүүд худгаас усаа хэрэглэн, бохир 

усаа хөрсөнд хаях буюу нүхэн жорлон, битүү тунгаагуур ашиглаж байна. Энэ нь 

эмнэлгүүд ариун цэврийн шаардлагад нийцэхүйц, хангалттай хэмжээний ус 

хэрэглэх боломжгүй байдалд хүргэж байгаа бөгөөд цаашид аймгийн төвийн 

эмнэлгүүдийг халуун усаар хангах, сумын төвүүдэд бага оврын ус хангамж, 

ариун цэврийн байгууламжийг нэвтрүүлэх нь ус хангамж, ариун цэврийн 

байгууламжийг хүртээмжийг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой. 

Манай оронд мөрдөгдөж байгаа нормын дагуу явууд эмчилгээний газруудад 1 

өвчтөн 15 л/хон ус, хэвтэж эмчлүүлэхэд онгоц шүршүүртэй эмнэлгүүдэд 1 

өвчтөн 250 л/хон ус хэрэглэдэг гэсэн нь олон улсын жишигтэй ойролцоо 

үзүүлэлт юм. Гэсэн хэдий ч аймгуудын төвөөс авсан мэдээнээс үзэхэд ихэнх 

эмнэлгийн байгууллагууд нормт хэмжээнээс бага ус хэрэглэсэн дүн гарсан нь 

цаашид ус хангамж, ариутгах татуургыг сайжруулах шаардлагатай байгааг 

харуулж байна. 

Öààøèä хотуудын ãýð õîðîîëëûí íýã õ¿íèé óñ õýðýãëýýã 2 äàõèí íýìýãдë¿¿ëíý ãýæ 

¿çâýë ºðõèéí îðëîãîä ýçëýõ óñíû çàðäàë 0.6 õóâü áîëæ ºñºõººð áàéãàà бөгөөд энэ 

íü хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц õýìæýý þì. Мөн санал асуулгаар ус хангамжийг 

сайжруулбал иргэд 1 л усанд 1.5 äàõèí илүү òºëáºð төлөхөд бэлэн байна гэсэн 

нь ус хэрэглээнд үнийн бус нөхцөл байдал давуу нөлөөлж буйг харуулж байна. 

Тухайлбал, ариун цэврийн байгууламжийн асуудал, усаа зөөх, хадгалах 

боломж зэргийг дурдаж болно. 

Эрчимжсэн мал аж ахуйд нүүдлийнхийг бодвол илүү их хэмжээний ус 

хэрэглэдэг боловч одоогоор манайд тусгайлан тогтоосон норм байхгүйгээс ус 

хэрэглээг нь ижил түвшинд тодорхойлж байгаа нь хангалтгүй юм. Иймээс 

цаашид энэ төрлийн фермерийн аж ахуйн ус хэрэглээний нормыг шинээр 

тогтоох шаардлагатай байна. 



Улсын дунджаар усалгаатай тариалангийн ургац нь усалгаагүй талбайн 

ургацаас 20-40 хувь өндөр байгаа боловч энэ нь бусад орны жишгээс доогуур 

үзүүлэлт бөгөөд усалгааны горим, íîðìûã баримтлахгүй, óñàëãààòàé 

òàðèàëàíãèéí àãðîòåõíèêèéí øààðäëàãûã á¿ðýí хангахã¿é áàéãààòàé õîëáîîòîé 

ãýæ ¿çýæ áàéíà. Судалгаанаас үзэхэд усалгаатай нөхцөлд үр тарианы 

үйлдвэрлэл эрхлэх нь эдийн засгийн хувьд төдийлэн үр ашигтай бус байдаг 

бөгөөд харин үрийн аж ахуй эрхлэх нь илүү үр өгөөжтэй байж болох юм. 

Байгаль, цаг уурын хувьд усалгаатай тариалан хөгжүүлэх таатай нөхцөл 

бүрдсэн сав газар тул цаашид услалтын системүүдийг шинээр барих, сэргээн 

засварлаж, тэдгээрийн эзэмшилт, ашиглалтыг сайжруулах шаардлагатай. 

Уул уурхайн салбарын өсөлт улсын эдийн засгийн хөгжлийн нэг тулгуур хүчин 

зүйл болоод байгаа боловч хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл нь асар 

өндөр байдаг тул байнгын хяналт тавьж, нөхөн сэргээлтийг цаг тухайд нь хийж 

байх нь тогтвортой хөгжлийг хангах, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах нэг 

үндэс болох юм. Гэтэл сүүлийн үед жил дараалан алт олборлолт идэвхтэй 

явагддаг дулааны улиралд Орхон гол их хэмжээгээр бохирдох болсон нь орчны 

экосистемд асар их хохирол учруулж байна. Иймээс бидний нэрлэж 

заншсанаар урт нэртэй хуулийг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарах нь чухал бөгөөд 

энэ нь цаашид сав газрын экосистемийн аюулгүй байдлыг хангахад чухал ач 

холбогдолтой. 

Манай оронд автомашин угаалгын газарт хэрэглэх усны норм 

боловсруулагдаагүй байна. Автомашинтай зарим иргэдийн дунд болон жижиг 

угаалгын газарт явуулсан судалгаагаар иргэд өөрсдөө гэрийн нөхцөлд машинаа 

угаахад 5-15 л ус хэрэглэдэг гэсэн бол угаалгын газар жижиг оврын автомашин 

угаахад 25-40 л, том автомашин угаахад 80-100 л ус зарцуулдаг гэжээ. Энэ нь 

тухайн чиглэлээр,  АНУ-ын Техас мужид 2002 онд хийсэн судалгаагаар жижиг 

машинд 28-38 л, дунд зэргийн машинд 57-76, том машинд 95-114 л ус 

зарцуулдаг гэсэн үр дүнтэй нэлээд ойролцоо байна. Эдгээр дүнг энэ салбарын 

ус хэрэглээний норм тогтооход ашиглаж болох бөгөөд автомашин угаалгын 

газрын ус бохирдуулах түвшин нь өндөр байдгийг бохир усны төлбөр тооцоонд 

анхаарах шаардлагатай. 

Монгол Улс МХЗ-д суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогодоо аялал 

жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлэх зорилт тавьсан. Орхон голын сав газар нь 

дэлхийн  соёлын өвд бүртгэгдсэн Орхоны хөндий гэх мэт улсын түүх соёл, 

байгалийн үзэсгэлэнт газар олонтой, аялал жуулчлал хөгжүүлэх таатай орчин 

бүрдсэн газар билээ. Иймээс аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд 

анхаарч жуулчны баазуудад áàãà îâðûí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí болон ус 

цэвэрлэх, бохир ус зайлуулах áàéãóóëàìæийн øèíý òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ ажлыг 

зохион байгуулах хэрэгтэй. 

Тус сав газарт усны эрчим хүчний нөөц ихтэй тул УЦС байгуулан ашиглах нь 

эдийн засаг, экологийн хувьд өндөр ач холбогдолтой. 



Сав газарт ялангуяа, Орхон, Сэлэнгэ зэрэг аймгуудад 100 га бэлчээрт ногдох 

малын тоо хэт өндөр байгаа нь цаашид мал сүргийн тоо толгойг бус харин 

чанарыг дээшлүүлэх шаардлагатайг харуулж байна. 

 

6. САВ ГАЗРЫН УСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ-АШИГЛАЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭТИЙН ТӨЛӨВ 

 

Îðõîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí ус хэрэглээ-ашиглалт, түүний хэтийн төлөвийг 5 хот (4 
аймгийн төв, 1 сумын төв-Хархорин хот), 25 сумын төв (Сэлэнгэ аймгийн 
Сайхан сумын төв Хөтөл хотыг оруулаад) болон òóñ ñàâ ãàçàðò эзлэх сумын 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээ нь 5.6 хувиас дээш хамрагдаж буй 38 ñóìаар 
тооцоолон ãàðãàñàí áîëíî (Хүснэгт 70).  

Хүснэгт 1. Сав газрын аймаг, сумууд, түүний сав газарт эзлэх нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээ 

№ 
Аймгийн 
нэр 

№ Сум, хотын нэр 
Сумын 
нийт 
талбай, км

2
 

Сав газарт эзлэх сумын 
нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээ, км
2
 хувь,  % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Архангай 1 Батцэнгэл** 3519.29 3378.52 96.0 

2 Булган** 3218.81 3218.81 100.0 

3 Ихтамир** 4873.57 3591.82 73.7 

4 Өгийнуур** 1681.94 1385.92 82.4 

5 Өлзийт** 1717.54 1717.54 100.0 

6 Өндөр-Улаан*** 4394.00 0.05 0.0 

7 Төвшрүүлэх** 1185.41 1185.41 100.0 

8 Хайрхан*** 2512.07 72.85 2.9 

9 Хашаат*** 2591.04 424.93 16.4 

10 Хотонт** 2343.07 2343.07 100.0 

11 Чулуут*** 3435.00 6.87 0.2 

12 Цэнхэр** 3147.09 3147.09 100.0 

13 Эрдэнэбулган (Цэцэрлэг)*  62.68 62.68 100.0 

14 Эрдэнэмандал*** 3363.30 0.45 0.0 

2 Баянхонгор 15 Галуут*** 6330.00 6.33 0.1 

16 Эрдэнэцогт 4061.89 836.75 20.6 

3 Булган 17 Бугат*** 3200.13 476.82 14.9 

18 Булган (Булган)* 88.76 88.76 100.0 

19 Бүрэгхангай 3487.77 1468.35 42.1 

20 Гурванбулаг*** 2686.10 0.06 0.0 

21 Могод** 2819.56 2199.26 78.0 

22 Орхон** 4092.36 4080.08 99.7 

23 Сайхан** 2759.99 1849.19 67.0 

24 Сэлэнгэ*** 4650.00 18.60 0.4 

25 Хангал*** 1640.54 91.87 5.6 

26 Хишиг-Өндөр** 2436.82 1476.71 60.6 

27 Хутаг-Өндөр*** 5669.50 113.39 2.0 

4 Дархан-Уул 28 Орхон 461.92 214.33 46.4 

5 Орхон 29 Баян-Өндөр (Эрдэнэт)* 567.48 562.94 99.2 

30 Жаргалант** 273.00 273.00 100.0 

6 Өвөрхангай 31 Бат-Өлзий** 2586.90 2579.14 99.7 

32 Бүрд*** 2707.78 24.37 0.9 

33 Есөнзүйл** 1961.04 566.74 28.9 



1 2 3 4 5 6 7 

34 Зүүнбаян-Улаан 2512.42 540.17 21.5 

35 Өлзийт** 1967.05 733.71 37.3 

36 Уянга 3047.14 405.27 13.3 

37 Хархорин (Хархорин)* 2301.26 2043.52 88.8 

38 Хужирт** 1661.41 1661.41 100.0 

7 Сэлэнгэ 39 Алтанбулаг** 2435.34 674.59 27.7 

40 Баруунбүрэн** 2805.70 2334.34 83.2 

41 Зүүнбүрэн 1191.88 609.05 51.1 

42 Орхон** 1264.73 1040.87 82.3 

43 Орхонтуул 2935.07 2001.72 68.2 

44 Сайхан (Хөтөл)**** 1306.87 546.27 41.8 

45 Сант** 1350.99 1337.48 99.0 

46 Сүхбаатар (Сүхбаатар)* 46.89 46.47 99.1 

47 Хушаат** 2002.06 856.88 42.8 

48 Шаамар** 617.88 474.53 76.8 

8 Төв 49 Жаргалант*** 1840.00 7.36 0.4 

50 Заамар*** 1900.00 1.90 0.1 

51 Сүмбэр*** 527.50 4.22 0.8 

52 Угтаал*** 1680.00 1.68 0.1 

53 Цээл** 1641.16 1002.75 61.1 

Дүн  53786.89 
 

Тайлбар:  1. * Сав газарт хамрагдаж буй аймаг, сумын төвийн хотууд 

2. ** Сав газарт хамрагдаж буй сумын төвүүд 

3.*** Сав газарт эзлэх сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 5.6 хувиас 
доош байгаа тул ус хэрэглээ-ашиглалтын тооцоонд 
оруулаагүй болно. 

4.**** Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын төв Хөтөл хот нь 
томоохон тосгон бөгөөд Хараа голын сав газарт багтдаг 
боловч усаа Орхон голын татмаас авдаг тул тооцоонд 
сумын төвд оруулав. 

 

Хүн амын ус хангамжийн дүгнэлт: Аймаг, сумдын төвд амьдарч буй 

иргэдийн дийлэнх нь төвлөрсөн бус ус хангамжтай байгаад анхаарч цаашид 

төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох ажлыг өргөжүүлэх; 

Төвлөрсөн ус хангамжид холбогдсон айл өрх, зочид буудал, сургууль, эмнэлэг 

зэрэг нийтийн үйлчилгээний газруудын ариун цэврийн өрөөний цорго, шүршүүр, 

суултуур зэргийг аль болох усыг хэмнэлтэй зарцуулдаг сантехникийн 

хэрэгслүүдээр тоноглох;  

Хятад, Герман зэрэг оронд ахуйн хэрэглээнээс гарсан (гар нүүр болон бие, 

хувцас угаасан) бохир усыг байрныхаа хонгил эсвэл нэгдүгээр давхарт 

хуримтлуулан ариутгаад “Саарал ус” гэж нэрлэн жорлонд эргүүлэн ашигладаг 

туршилгыг шинээр баригдах орон сууцны барилгын зураг төсөлд нь тусган 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;  

Хүн амын болон аймаг, сумдын төвийн үйлдвэр, үйлчилгээнд шаардагдах ус 

хангамжийг сайжруулж, эдгээрээс гарах бохир усны найрлага, бохирдлын 

түвшинг тодорхойлж, байгаль орчинд халгүй техник, технологи бүхий биологийн 

цэвэрлэх байгууламжийг байгуулах;  



Сумдын төвийн ундны усанд хлоржуулалт, шүүлт зэрэг ариутгал 

цэвэршүүлэлийн арга хэмжээ авдаггүй, өрөмдмөл худгуудыг ашиглалтанд 

хүлээж авах үед усанд нь химийн шинжилгээ хийснээс хойш усны чанар, 

найрлагын шинжилгээг тогтмол хугацаанд хийхгүй байгааг тогтмолжуулах; 

Сумдын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын үеийн үйлчилгээг 

орхигдуулнаас технологийн горим алдагдаж, бохир усыг зөвхөн дамжуулан 

өнгөрүүлэх үүрэгтэй болсон байгааг зогсоож, шинэчлэн засварлаж, үйл 

ажилагааг нь жигдрүүлэх; 

Хөдөөгийн хүн амын ундны усны чанарт тогтмол хяналт тавьдаггүй. Төр засгаас 

малын ус хангамжийн талаар олон төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаа 

боловч малчдын ус  хангамжийн талаар тодорхой бодлого байхгүй,  хүн ам, 

малын ус хангамж усны нэг эх үүсвэртэй байгаад анхаарах;  

Гадаргын усаар хомс, ус нь эрдэсжилт, хатуулаг ихтэй нутагт байгаа малчдыг 

овор хэмжээ багатай ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжөөр хангаж, ундны усаа шүүж 

хэрэглүүлдэг болгох; 

Орхон, түүний цутгал голууд  нь төрөл бүрийн эрдэс, химийн элемент агуулсан 

хүнийг эмчлэн илааршуулах үйлчилгээтэй рашаан, булаг элбэгтэй бөгөөд 

тэдгээрийн нөөц чанар, найрлагын судалгаа хийж, хамгаалалтын бүсүүдийг 

тогтоон, ашиглалтыг сайжруулах;  

2010 îíä УИХ-аас áàòëàñàí “Óñ” ¿íäýñíèé õºòºëáºðò хот, төв суурины ус 

хангамжийн эх үүсвэрийн өнөөгийн байдалд үзлэг хийж, түүний эрүүл ахуйн бүс 

болон тэжээгдлийн мужийг шинэчлэн тогтоож, орон нутгийн хамгаалалтад авах, 

мөрдөх дэглэмийг тодорхойлсны үндсэнд шинээр байгуулагдах хот, суурин 

газар, уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн төлөвлөлтийг хийж 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 

 

Хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн талаарх дүгнэлт: 

Аймаг, сумдын төвд амьдарч буй иргэдийн дийлэнх нь төвлөрсөн бус ус 

хангамжтай байгаад анхаарч цаашид төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох ажлыг 

өргөжүүлэх; 

Төвлөрсөн ус хангамжид холбогдсон айл өрх, зочид буудал, сургууль, эмнэлэг 

зэрэг нийтийн үйлчилгээний газруудын ариун цэврийн өрөөний цорго, шүршүүр, 

суултуур зэргийг аль болох усыг хэмнэлтэй зарцуулдаг сантехникийн 

хэрэгслүүдээр тоноглох;  

Хятад, Герман зэрэг оронд ахуйн хэрэглээнээс гарсан (гар нүүр болон бие, 

хувцас угаасан) бохир усыг байрныхаа хонгил эсвэл нэгдүгээр давхарт 

хуримтлуулан ариутгаад “Саарал ус” гэж нэрлэн жорлонд эргүүлэн ашигладаг 

туршилгыг шинээр баригдах орон сууцны барилгын зураг төсөлд нь тусган 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;  



Хүн амын болон аймаг, сумдын төвийн үйлдвэр, үйлчилгээнд шаардагдах ус 

хангамжийг сайжруулж, эдгээрээс гарах бохир усны найрлага, бохирдлын 

түвшинг тодорхойлж, байгаль орчинд халгүй техник, технологи бүхий биологийн 

цэвэрлэх байгууламжийг байгуулах;  

Сумдын төвийн ундны усанд хлоржуулалт, шүүлт зэрэг ариутгал 

цэвэршүүлэлийн арга хэмжээ авдаггүй, өрөмдмөл худгуудыг ашиглалтанд 

хүлээж авах үед усанд нь химийн шинжилгээ хийснээс хойш усны чанар, 

найрлагын шинжилгээг тогтмол хугацаанд хийхгүй байгааг тогтмолжуулах; 

Сумдын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын үеийн үйлчилгээг 

орхигдуулнаас технологийн горим алдагдаж, бохир усыг зөвхөн дамжуулан 

өнгөрүүлэх үүрэгтэй болсон байгааг зогсоож, шинэчлэн засварлаж, үйл 

ажилагааг нь жигдрүүлэх; 

Хөдөөгийн хүн амын ундны усны чанарт тогтмол хяналт тавьдаггүй. Төр засгаас 

малын ус хангамжийн талаар олон төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаа 

боловч малчдын ус  хангамжийн талаар тодорхой бодлого байхгүй,  хүн ам, 

малын ус хангамж усны нэг эх үүсвэртэй байгаад анхаарах;  

Гадаргын усаар хомс, ус нь эрдэсжилт, хатуулаг ихтэй нутагт байгаа малчдыг 

овор хэмжээ багатай ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжөөр хангаж, ундны усаа шүүж 

хэрэглүүлдэг болгох; 

Орхон, түүний цутгал голууд  нь төрөл бүрийн эрдэс, химийн элемент агуулсан 

хүнийг эмчлэн илааршуулах үйлчилгээтэй рашаан, булаг элбэгтэй бөгөөд 

тэдгээрийн нөөц чанар, найрлагын судалгаа хийж, хамгаалалтын бүсүүдийг 

тогтоон, ашиглалтыг сайжруулах;  

2010 îíä УИХ-аас áàòëàñàí “Óñ” ¿íäýñíèé õºòºëáºðò хот, төв суурины ус 

хангамжийн эх үүсвэрийн өнөөгийн байдалд үзлэг хийж, түүний эрүүл ахуйн бүс 

болон тэжээгдлийн мужийг шинэчлэн тогтоож, орон нутгийн хамгаалалтад авах, 

мөрдөх дэглэмийг тодорхойлсны үндсэнд шинээр байгуулагдах хот, суурин 

газар, уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн төлөвлөлтийг хийж 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 

Хөдөө аж ахуйн ус хангамжийн талаарх дүгнэлт:Малын ус хангамжийг 

сайжруулах зорилгоор сүүлийн жилүүд улсын төсөв, гадаад, дотоодын төсөл, 

тусгай сангуудын хөрөнгийн дэмжлэгтэйгээр чамгүй олон худаг, уст цэг 

байгуулж байгаа хэдий ч тэдгээрийн нэлээд нь урьд ашиглагдаж байгаад 

эвдэрч тоногдсон худгуудийн дэргэд байгуулагдаж байгаагаас шалтгаалан 

эрчимтэй өсч байгаа малын тоонд усжуулагдсан бэлчээр хүрэлцэхгүй байгаад 

дүгнэлт хийж ажиллах; 

Малын ус хангамжинд зориулан бэлчээрт шинээр гаргаж байгаа худгуудыг 

бэлчээрийг хамгаалах малчдын бүлгийн захиалга, тэдний хөрөнгийн 

оролцоотойгоор гаргаж, тэдгээрт өөрт нь эзэмшүүлэх; 



Малын ус хангамжийн нөхцөлөөс шалтгаалан бэлчээр ашиглалт хязгаарлагдаж, 

дулааны улиралд аль болох ил задгай усаа бараадан нэг газар удаан суурьшиж 

байгаа нь бэлчээрийн ургамлын нөхөн ургах боломжийг алдагдуулж, улмаар 

бэлчээр талхлагдаж байгаад анхаарал тавих; 

Холбогдох яамны мэргэжилтэн болон эрдэмтдийн хийсэн сóäàëãààíààñ ¿çâýë 

Îðõîí-Òóóëûí ñàâ ãàçàðò 43.7 ìÿí.ãà òàëáàéã óñëàõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé 124 óñëàëòûí 

ñèñòåìèéã øèíýýð áàéãóóëàõ áîëîìæòîé áàéãàà áºãººä ò¿¿í äýýð îäîî àøèãëàæ 

áàéãàà áîëîí àøèãëàõ áîëîìæòîé õóó÷èí óñëàëòûí ñèñòåìèéí 16925 ãà òàëáàéã 

íýìáýë ýíý  ñàâ ãàçàðò  60.6 ìÿí.ãà òàëáàéã óñалгаатайгаар тариаланд ашиглах 

боломжтой байна. Ýíý íü ñàâ ãàçар, улмаар нийслэлийн õ¿í àìûí ºñºí íýìýãäýõ 

õ¿íñ, хотуудыг тойрсон ýð÷èìæñýí ìàë àæ àõóéí òýæýýëèéí õýðýãöýýã õàíãàõ, 

áàòàëãààтай, òîãòâîðòîé óðãàö àâàõ боломжийг бий болгож болохыг анхаарах; 

Сүүлийн жилүүдэд хуурайшилт, хөрсөн дээрх ууршилт ихэсч, олон гол, горхиуд 

тасарч шургаснаас тэдгээр голуудын амьд урсацсыг түшиглэн барьсан зарим 

услалтын системүүд усны эх үүсвэргүй болсон байна. Байнгын урсацтай голууд 

дээр далан, хаалт бүхий урсацын тохируулгатай гидротехникийн барилга 

байгууламж барьж ашиглах нь үр өгөөжтэй шийдэл байж болохыг анхаарах; 

Малын тэжээлийн ургамлыг усалгаатай тариалж, өндөр ургац тогтвортой авах 

шаардлагатай. Сүүлийн жилүүдэд ялангуяа хот, суурин газрын ойролцоо 

фермерийн аж ахуйн бизнес эрхлэгчдийн тоо нэмэгдэж байна. Эрчимжсэн мал 

аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчид малын тэжээлээ тариалах талбайн хүрэлцээ, 

техник хангамж дутмагаас шалтгаалан өөрсдөө хүчит тэжээл тариалах боломж 

хязгаарлагмал, бүдүүн тэжээл худалдан авдаг учраас бүтээгдэхүүний нь үнэ 

буурахгүй байна; 

Орхон голын сав газарт байгаа мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлдэг малчин 

өрхүүдийн хувьд дэд бүтцийн хөгжил харьцангуй сайн, томоохон суурин газарт 

дөт зэрэг боломжийг ашиглан, санхүүгийн дэмжлэг тусламж авч, фермерийн 

болон эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэх боломжтой байна; 

Усалгаатай тариаланд газрын доорх усыг зайлшгүй ашиглах тохиолдолд 

гидрогеологийн иж бүрэн хайгуул, судалгаа хийж, тэжээгдлийн горим, усны 

нөөцийг нь тогтоосон байх; 

Манай оронд нийлэг хальс, шилэн материалаар хүлэмж барьж дулаан, чийглэг 

орчин үүсгэх, хөрсийг нийлэг хальсаар хучин, цоолдож нүхлэн, хүнсний ногоо 

тарьж, хөрсний чийгийн ууршилт, зэрлэг ургамлаас хамгаалах, дулааныг 

хадгалж, тогтвортой ургац авах аргуудыг өрхийн аж ахуйд өргөн хэрэглэх 

шаардлагатай байна. 



Орхон голын сав газрын ус хэрэглээ, ашиглалт, цаашдын  төлөвийн 
нэгдсэн дүн: Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн 
төлөвлөгөөний сүүлчийн жил болох 2021 оны түвшин дэх усны хэрэгцээг 
төслийн эхлэл болох 2010 оныхтой харьцуулахад ус хэрэглээ-ашиглалт 57 
орчим хувиар нэмэгдэх төлөвтэй байна.  

Сүүлийн үед Орхон голын усыг шилжүүлэн өмнийн говийн хүн ам, уурхайн ус 
хангаамжийг шийдвэрлэх зорилгоор “Орхон-говь” төслийг хэрэгжүүлэхээр ТЭЗҮ 
хийгдэж байгаа бөгөөд үүнд зориулж байгуулах усан санд хуримтлуулах усны 
хэмжээг энэхүү тооцоонд оруулаагүй болно.  

Сав газрын нийт ус хэрэглээ-ашиглалт, түүний хэтийн төлөвийг нэгтгэн 8 дугаар 
хүснэгтэнд үзүүллээ.  

8 дугаар хүснэгт. Орхон голын сав газрын нийт ус хэрэглээ-ашиглалт, 
хэтийн хэтийн төлөв 

№ 
Ус хэрэглэгч, 
ашиглагч салбар 

Ус хэрэглээ-ашиглалт, хэтийн төлөв 

2008 он 2010 он 2015 он 2021 он 

мян.м3/жил % мян.м3/ жил % мян.м3/ жил % мян.м3/ жил % 

1 Хотуудын хүн ам 4250.7 10.2 4342.5 9.9 6793.2 11.4 6613.0 8.5 

2 
Сумдын төвийн хүн 
ам 

49.3 0.1 55.1 0.1 59.7 0.1 95.4 0.1 

3 
Сумдын хөдөөгийн 
хүн ам 

185.1 0.4 293.5 0.7 319.1 0.5 441.3 0.6 

4 Хүнсний үйлдвэр 133.3 0.3 116.7 0.3 154.1 0.3 264.8 0.3 

5 Хөнгөн үйлдвэр 175.6 0.4 136.4 0.3 213.6 0.4 284.0 0.4 

6 Уул уурхай* 15987.8 38.2 16559.7 37.6 17182.3 28.8 19579.8 25.2 

7 Дулаан, эрчим хүч 254.6 0.6 1704.3 3.9 2280.6 3.8 3235.1 4.2 

8 Мал аж ахуй 9289.5 22.2 7311.9 16.6 11432.0 19.2 14944.8 19.3 

9 Усалгаатай тариалан 10374.5 24.8 12259.2 27.8 19579.7 32.8 30021.7 38.7 

1
0 

Нийгмийн үйлчилгээ 602.6 1.4 634.4 1.4 715.6 1.2 842.2 1.1 

1
1 

Аялал жуулчлал 0.0 0.0 10.9 0.0 15.1 0.0 18.6 0.0 

1
2 

Ногоон байгууламж 144.6 0.3 150.6 0.3 165.6 0.3 182.8 0.2 

1
3 

Барилга, барилгын 
материал 

430.9 1.0 498.4 1.1 695.7 1.2 1038.2 1.3 

Нийт 41878.5 100.0 44073.6 100.0 59606.3 100.0 77561.7 100.0 

Тайлбар: * Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр нь Сэлэнгэ мөрний сав газраас 
ус ашигладаг боловч уул уурхайн ус ашиглалт, хэтийн  төлөвийн тооцоонд 
оруулсан болно.  

 

7. САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАЛТЫН БАЛАНС  

Орхон голын сав газарт 2010 онд 43.5 сая.м3/жил ус ашигласан нь Монгол орны 

усны бусад сав газруудын ус ашиглалттай харьцуулахад харьцангуй өндөр 

байгаа бөгөөд Туул голын сав газрын дараа буюу 2 дугаарт орж байна.  

Сав газарт ашигласан нийт усны 38.7 хувийг гадаргын усны нөөцөөс, үлдэх 61.3 

хувийг газрын доорх усны нөөцөөс тус тус авч ашигласан байна.   



Сав газрын 2010 оны нийт ус хэрэглээ-ашиглалтын 48.4 хувийг зөвхөн Эрдэнэт 

хотын ус хангамж эзэлж байгаа нь тус сав газрын хамгийн том ус ашиглагч 

болж байна. Мөн усалгаатай тариалан дараагийн том ашиглагч бөгөөд нийт ус 

хэрэглээ-ашиглалтын 28.4 хувийг эзэлж байна. Усалгаатай тариаланд зөвхөн 

гадаргын усыг ашиглаж байна.   

Эрдэнэт хотын ус хангамжинд 20.7 сая.м3/жил усыг Сэлэнгэ мөрний татмын 

газрын доорх уснаас, Орхон голын сав газраас 22.3 сая.м3/жил усны нөөц 

ашиглагдаж байна. 

Орхон голын сав газарт “Монгол оронд усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг 

бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтөөс гадаргын урсацад 

үзүүлэх нөлөөллийг PCRGLOB-WB, HBV, HadCM2 (2100) зэрэг загваруудыг 

туршиж үзсэн. Хóð òóíàäàñíû õóâüä àøèãëàñàí íèéò çàãâàðóóäûí äóíäæààð ýíý 

çóóíû òºãñãºë ãýõýä ºâëèéí õóð òóíàäàñ 20-25 хувèàð íýìýãäýíý, хàðèí çóíû 

òåìïåðàòóð òîäîðõîé áóñ áàéíà. Ìîíãîë îðíû óóð àìüñãàë ºâºëäºº èë¿¿ çººëºí, çóíäàà 

èë¿¿ õóóðàé áàéõ áîëíî ãýñýí åðºíõèé ä¿ãíýëòýíä õ¿ð÷ээ [Jaap Kwadijk, 2011]. 

Энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлт усны нөөцөд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө 

гэсэн үг бөгөөд чухам ямар хэмжээгээр нөлөөлөхийг нарийвчлан судлах 

шаардлагатай. 

Эрдэнэт хотын ус хангамжид зориулж, хотын ойр орчим хэд хэдэн газарт 

гидрогеологийн хайгуул хийж, газрын доорх усны ашиглалтын нөөцийг 

тогтоосон боловч Эрдэнэт хотын усны хэрэгцээг хангах хэмжээнд хүрэхгүй 

байсан учраас Сэлэнгэ мөрний татмаас усыг олборлосон байна. Эдгээр нөөц нь 

тогтоогдсон усны эх үүсвэрүүдийг усны үнэ, эдийн засгийн ач холбогдлыг нь 

тооцож байж, ашиглалтад оруулах хэрэгтэй. 

Орхон голд боомт барьж, усыг хуримтлуулан, говь руу шилжүүлэн ашиглах 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийгдэж эхэлсэн бөгөөд боомт барих асуудлыг экологи, 

техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсаны үндсэнд шийдвэрлэх нь 

зүйтэй.  

Сав газарт хамрагдах 25 сумын төвөөс 15 сумын төвийн дэргэд гол, горхи, 

булаг, шанд байхгүй байгаа учир эдгээр сумдын ус хангамжийн эх үүсвэрийн 

гидрогеологийн нэмэлт эрэл хайгуулыг эхний ээлжинд хийж, нөөцийг тогтоох 

хэрэгтэй. 

 

8. ОРХОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Эрхэм зорилго, зорилт: Тус сав газарт байгаа усны нөөцөд түшиглэж усны 

салбарын олон талт арга хэмжээний тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх 

замаар судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнд тулгуурласан, орон нутгийн 



болон салбаруудын хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдсан, хүрээлэн буй орчны 

экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалсан, эрх зүйн орчныг сайжруулсан, 

хүний амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн экологийн баримжаатай эдийн 

засаг бүхий нийгмийн эрчимтэй хөгжлийг хангахад Орхон голын сав газрын 

усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн эрхэм зорилго оршино гэжээ. 

Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн дээрх эрхэм 

зорилгын хүрээнд ус хэрэглэгч болон ашиглагч салбаруудаар үндсэн асуудлууд 

(зорилгууд)-ыг тодорхойлохын зэрэгцээгээр усны салбарын эрх зүй, 

удирдлагын тогтолцооны асуудлыг хамааруулан сав газрын УННМ-ийн 

төлөвлөгөөнд авч үзэх нь зохимжтой гэж үзлээ.  

Эдгээр зорилгуудыг улмаар ус хэрэглэгч болон ус ашиглагч дэд салбаруудаар 

авч үзэж эдгээрт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэх асуудлыг Орхон голын сав 

газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн зорилтууд (стратеги) болгон 

тодорхойлсон байна. Үүнийг доор смйрүүлбэл: 

Зорилго 1. Хүн амын ус 

Хүн амын эрүүл аж төрөх үндсийн нэг унд, ахуйн ус хангамжийн чанарыг 
сайжруулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ ахуйн бохир усны 
цэвэршүүлэлтийн түвшинг дээшлүүлэх зорилго тавина. 

Тухайлбал: 

1.1. Хот тосгоны хүн амыг баталгаатай ундны усаар хангах, бохир ус 
цэвэрлэгээ 

1.2. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний ус хангамж 

1.3. Амралт, сувилал, аялал жуулчлалын ус хангамж 

1.4. Хөдөөгийн хүн амын унд, ахуйн ус хангамж 

Зорилго 2. Аж үйлдвэрийн ус 

Эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх явцад дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд аж 
үйлдвэрийн салбарын хувийн жинг тууштай өсгөх, түүний дэд бүтэц, эрчим хүч, 
барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн ус хангамжийг сайжруулах, 
хөнгөн, хүнсний болон ашигт малтмалын олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэлд 
технологийн усаа дахин ашиглах зорилт тавина. 

Тухайлбал:  

2.1.  Хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэлийн ус хангамж 

2.2. Уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэлийн ус хангамж 

2.3. Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн ус хангамж  

2.4. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн ус хангамж 

Зорилго 3. Хөдөө аж ахуйн ус 



Хөдөөгийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудын нэг, мал аж ахуй, газар 
тариалангийн усны хангамжийг сайжруулж, энэ салбарын байгаль, цаг агаарын 
эрсдэл даах чадавхийг бэхжүүлэх зорилт тавина. 

Тухайлбал:  

3.1. Мал аж ахуйн ус хангамж 

3.2. Газар тариалангийн усжуулалт  

Зорилго 4. Хүрээлэн буй орчны ус 

Усны нөөцийг бохирдолт, хомдолтоос хамгаалах, түүнийг нөхөн сэргээж 
аривжуулах, хуурайшилт, цөлжилтийн таагүй үзэгдлүүдийг бууруулах, байгаа 
нөөцөө зохистой ашиглах болон усны үерийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах замаар хэрэгжих ногоон хөгжлийг дэмжих зорилт тавина. 

Тухайлбал:  

4.1. Усны нөөцийг бохирдолт, хомсдолоос хамгаалах 

4.2. Хуурайшилт, цөлжилтийн таагүй үзэгдэлтэй тэмцэх 

4.3. Усны нөөцийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ба аривжуулах 

4.4. Усны үерийн гамшигаас сэргийлэх, хамгаалах 

Зорилго 5. Усны эрх зүйн орчин, удирдлага 

Усны салбарын хууль эрх зүйн шинэчлэлийг гүнзгүйрүүлж, хууль тогтоомжийн 
зохицуулах чадамжийг дээшлүүлэх, салбарт удирдлагын тогтолцоог 
боловсронгуй болгож хүний нөөцийг бэхжүүлэх, хөрөнгө, санхүүгийн эх 
үүсвэрийг баталгаажуулах, салбарын үйл ажиллагааг орон нутгийн удирдлага, 
үүсгэл санаачлагын байгууллагын бодлого, зорилгуудтай уялдуулах зорилт 
тавина. 

Тухайлбал:  

5.1. Хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах 

5.2. Удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох 

5.3. Хүний нөөцийг бэхжүүлэх 

5.4. Хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийг баталгаажуулах 

5.5. Орон нутгийн удирдлага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

     5.6. Судалгаа, мониторинг, мэдээллийн сан, сурталчилгаа  хийх зэрэг болно. 



 



Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

(I ҮЕ ШАТ 2013-2015, II ҮЕ ШАТ 2016-2021 ОН) 

№ 
Үндсэн болон шийдвэрлэх асуудал, арга хэмжээ, 
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НЭГ. ҮНДСЭН АСУУДАЛ: ХҮН АМЫН УНД, АХУЙН УС 

1. Шийдвэрлэх асуудал: Хот, тосгоны хүн амын баталгаат ундны ус, бохир ус цэвэрлэгээ  

 1.1 Арга хэмжээ: Унд ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэр, тэдгээрийн хамгаалалт, усны чанарын хяналтыг сайжруулах 

1.1.1 Хангайн бүсийн тулгуур төв Хархорин, Цэцэрлэг, 
Булган, Сүхбаатар хотуудын ус хангамжийн эх үүсвэр, 
цэвэр усны шугам сүлжээг засварлаж шинэчлэх, 
өргөтгөнө. 

√ √ 5000 80 - 20 - 
Аймаг, сумдын ЗДТГ,ЗТБХБЯ, 
ГХБГЗЗГ 

 

1.1.2 Булган, Цэцэрлэг хотуудын ус хангамжийн эх 
үүсвэрийн газрын доорх  усны нэмэлт эрэл хайгуулын 
ажлыг хийж, нөөцийг шинэчлэн тогтооно. 

√ √ 300 
10
0 

- - - 
Холбогдох аймгуудын ЗДТГ, 
БОАЖГ, БОАЖЯ,  

 

1.1.3 Цэцэрлэг, Булган, Сүхбаатар хотуудад байгаа 
УЦУОША-ны лабораторуудыг өргөтгөж, цэвэр, бохир 
усны найрлага, чанарын иж бүрэн шинжилгээ хийх 
боломжийг бүрдүүлнэ. 

√  1200 80 - 15 5 Аймгуудын ЗДТГ, БОАЖГ.  

1.1.4 Хот, суурин газруудын хүн амын ундны усны эх 
үүсвэрүүдэд бичил амь судлалын үзүүлэлтийг MNS 
09-2005 стандартын дагуу тодорхойлох ажлыг зохион 
байгуулж, тогтмолжуулна. 

√  800 50 20 20 10 Аймаг, сумдын ЗДТГ, БОАЖГ  

1.1.5 Орхон голын сав газарт байрлалтай 4 аймаг, 25 
сумын төвүүдийн хатуу хог хаягдлын цэгүүдийг 
тэмдэгжүүлэх, хатуу хогийг булшлах, шаардлагатай 
тохиолдолд байрлалыг өөрчлөх, тэдгээрээс гуу жалга 
дагасан үерийн урсац үүсч хөрс, усны нөөцийг 

√ √ 100 - 80 10 10 Аймаг, сумдын ЗДТГ, БОАЖГ  



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бохирдуулахаас хамгаалсан далан байгуулж байнгын 
харуултай болгоно. 

1.1.6 Сав газарт хамаарах нийт 25 сумдын төвийн ус 
хангамжийн эх үүсвэрийн газрын доорх усны нэмэлт 
хайгуул хийж, нөөцийг тогтоох, ус хангамжийн эх 
үүсвэрийн хамгаалалтын болон ариун цэврийн 
бүсүүдийг шинэчлэн тогтоож, тэмдэгжүүлнэ. 

√ √ 1200 
10
0 

- - - 
Холбогдох аймаг, сумдын 
ЗДТГ, БОАЖЯ, Усны газар 

 

1.2 Арга хэмжээ: Ус хангамжийн шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчилж, ус түгээх байрны хүрэлцээг дээшлүүлэх  

1.2.1 Хархорин, Цэцэрлэг, Булган, Эрдэнэт, Сүхбаатар 
хотуудын захын хорооллын айл өрхийн 30-аас 
доошгүй хувийг төвлөрсөн ус хангамжийн сүлжээнд 
холбогдсон ус түгээх байруудтай болгоно. 

√ √ 4000 20 10 20 50 
Аймаг, сумдын ЗДТГ,ЗТБХБЯ, 
БОАЖГ, ГХБГЗЗГ 

 

1.2.2 Аймгийн төв, хотууд болон сумын төвүүдийн хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ хүн ам, үйлдвэр 
үйлчилгээний газрын усны хангамж, хүрэлцээний 
талаас нь урьдчилсан үнэлгээ өгч шийдвэрлэнэ. 

√ √ - - - - - 
ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ, УГ аймаг, 
сумдын ЗДТГ, СГЗ 

 

1.2.3 Áóëãàí, Îðõîí àéìãóóäûí íóòàãò õàìààðàõ ×èíãýëèéí ãîëûí 
ñàâä ãàçðûí äîîðõ óñíû òîãòîîãäñîí íººöººñ Ýðäýíýò õîòûí 
ãýð õîðîîëëûí óñ õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõàä àøèãëàõ 
áîëîìæèéã ñóäàëæ õýðýãæ¿¿ëíý 

√ √ 3000 - 50 - 50 
Îðõîí, Áóëãàí  
àéìãóóäûí ÈÒÕ, ÇÄÒÃ,  
Ýðäýíýò- ÓÁ¯ 

 

1.3 Арга хэмжээ: Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн өргөтгөх, шинээр байгуулах 

1.3.1 Хархорин, Булган хотууд, Хужирт сумын төвийн  
ариутгах татуурга, бохир ус цэвэрлэх, 
халдваргүйтүүлэх болон зайлуулах байгууламжуудыг 
шинэчлэж өргөтгөнө.  

√ √ 100 - 80 10 10 Аймаг, сумдын ЗДТГ, БОАЖГ  

1.3.2 Хархорин, Цэцэрлэг, Булган, Сүхбаатар хотуудын 
захын хороололын айл өрхийн 50-аас доошгүй хувийн 
ариун цэврийн байгууламжийг MNS 6279:2011 
стандартыг хангасан био жорлонтой болгоно. 

√ √ 4500 80 - 20 - 
Аймгуудын ЗДТГ, БОАЖГ, 
ЗТБХБЯам, ГХБГЗЗГ 

 

1.3.3 Сав газарт хамаарах аймгийн төв, хотуудын хаягдал 
ус цэвэрлэгээний түвшин, чанарыг дээшлүүлж, орчны 
бохирдолтыг багасгахын дээр цэвэрлэсэн усыг юуны 
өмнө ус ихээр хэрэглэдэг үйлдвэрүүд болон газар 
тариалан хотын ногоон байгууламжийн усалгаанд 
ашиглана.  

√ √ 5000 60 20 20 - 
ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ, аймгуудын 
ЗДТГ, БОАЖГ 

 

1.3.4 Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын төв, энд байгаа 
рашаан сувилалуудын ус ашиглалтыг тоолууржуулж, 
бохир ус цэвэрлэх нэгдсэн байгууламжтай болгоно. 
 

√  1000 80 - - 20 
Аймаг сумын ИТХ, ЗДТГ, 
ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ, БОАЖЯ 

 



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн   26200 57 12 16 15 - - 

2. Шийдвэрлэх асуудал: Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний ус хангамж 

2.1 Арга хэмжээ: Ус хангамжийг сайжруулах 

2.1.1 Хотуудын захын хороолол, сумдын төвүүдийн 
эмнэлэг, сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, нийтийн 
үйлчилгээний байгууллагуудын барилгуудыг цэвэр 
усны сүлжээнд холбоно. 

√ √ 5000 50 20 20 10 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
ЗТБХБЯ, ЭМЯ, БСШЯ 

 

2.2 Арга хэмжээ: Ус ашиглалтын бүртгэл, төлбөрийн хяналтыг сайжруулах 

2.2.1 Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний байгууллагуудын ус 
ашиглалтыг бүрэн тоолууржуулж усны нөөц, 
ашиглалт, түүний төлбөрт тавих хяналтыг 
сайжруулна. 

√ √ 300 10 10 30 50 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, ЗТБХБЯ  

 

2.3 Арга хэмжээ: Бохир усны нэгдсэн сүлжээнд холбох, бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай болгох 

2.3.1 Хотуудын захын хороолол, сумдын төвүүдийн 
эмнэлэг, сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, нийтийн 
үйлчилгээний байгуулагуудын барилгыг бохир усны 
нэгдсэн сүлжээнд холбох, бага оврын цэвэрлэх 
байгууламжтай болгоно. 

√ √ 10000 50 20 20 10 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
ЗТБХБЯ, ЭМЯ, БСШУЯ 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн    - - - - - - 

3. Шийдвэрлэх асуудал: Амралт, аялал, жуулчлалын ус хангамж 

3.1 Арга хэмжээ: Ус хангамжийг сайжруулах 

3.1.1 Амралт сувилал, аялал жуулчлалын газруудыг усны 
аудитад хамруулна. 
 
 

√ √ - - - - - 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, ЭМГ, Аудитын газар, 
сумдын ЗДТГ 

 

3.1.2 Амралт сувилал, аялал жуулчлалын газруудын ус 
хангамжийн эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуй, ариун 
цэврийн хамгаалалтын бүсүүдийг тогтооно. 
 

√  20 30 30 - 40  
Аймгуудын БОАЖГ, ЭМГ, 
сумдын ИТХ, ЗДТГ 

 

3.1.3 Амралт сувилал, аялал жуулчлалын газруудын ус 
хэрэглээ, ашиглалтыг бүрэн тоолууржуулж усны 
нөөцийн ашиглалт, түүний төлбөрийн хяналтыг 
сайжруулна. 

√ √ 40 10 10 10 70 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, ЭМГ, сумдын ЗДТГ 

 

3.2 Арга хэмжээ: Ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулж бохир ус цэвэрлэх шинэ техник, технолог нэвтрүүлэх 

3.2.1 Аялал жуулчлалын маршрутын дагуу БД40-101-05-ийг 
үндэслэж агааржуулагчтай сайжруулсан жорлон 

√ √ 50 - - 50 50 Аймаг, сумдын БОАЖГ, МХГ  



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

байгуулна. 

3.2.2 Орхон голын сав газарт хамаарах ус хангамжийн 
нэгдсэн сүлжээгүй амралт, сувилал, аялал 
жуулчлалын газруудад, бохир ус цэвэрлэх, 
халдваргүйжүүлэх, зайлуулах болон ариун цэврийн 
байгууламжид шинэ төхөөрөмж, технолог нэвтрүүлнэ. 

√ √ 400 - 60 10 30 
ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ, аймгуудын 
ЗДТГ, БОАЖГ 

 

3.3 Арга хэмжээ: Оновчтой үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх  

3.3.1 Орхон голын сав газрын хэмжээнд аялал жуулчлалын 
ажлын бодлого зохицуулах аймаг дундын зөвлөл 
байгуулж, усны сав газрын зөвлөл, түүний 
захиргаатай хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. 

√  - - - - - Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, СГЗ  

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 15810 - - - - - - 

4. Шийдвэрлэх асуудал: Хөдөөгийн хүн амын унд, ахуйн ус хангамж 

4.1 Арга хэмжээ: Ус хангамжийг сайжруулах 

4.1.1 Хөдөөгийн малчин, тариаланч өрхийн хүн амын ундны 
усны эх үүсвэрээ сонгоход мэргэжлийн туслалцаа 
үзүүлэх, тэднийг өрхийн зориулалттай ус цэвэршүүлэх 
төхөөрөмж ашиглах боломжоор хангана. 

 √ 50 50 - 50 - 
ХХААХҮЯ, аймаг, сумдын 
ЗДТГ 

 

4.1.2 Хүн амын ундны усны чанарын шаардлага хангахгүй 
усны эх үүсвэр ашиглаж байгаа Архангай аймгийн 
Өгийнуур, Хотонт, Өлзийт, Булган аймгийн Хишиг-
Өндөр, Орхон аймгийн Жаргалант, Баяннуур, 
Дашинчилэн сумдын төвүүдэд урьд хийгдсэн ус 
зөөлрүүлэх, цэвэршүүлэх төхөөрөмжүүдийг сэргээн 
засварлах, шинээр угсарна. 

√ √ 60 60 20 20 - 
Аймаг, сумдын ЗДТГ, ЗТБХБЯ, 
ГХБГЗГГ 

 

4.1.3 Хөдөөгийн малчин, тариаланч өрхийн хүн амыг ундны 
усаа зөөвөрлөх, хадгалахад хүнсний зориулалттай 
сав ашиглаж хэвшүүлнэ. 
 

√ √ - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
ЭМГ 

 

4.1.4 Сэлэнгэ аймгийн Сант, Шаамар, Дархан-Уул аймгийн 
Орхон сумдын төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийг бүрэн шинэчлэнэ. 
 

√  6000 
10
0 

- - - 
Сэлэнгэ аймгийн ИТХ, ЗДТГ, 
ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ 

 

4.1.5 Сумдын төвүүдэд байгаа хүн амын унд ахуйн ус 
хангамжийн зориулалттай худгуудын хамгаалалтын 
бүсийг цэцэрлэгт хүрээлэн болгож ашигладаг 
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын туршлагыг сав 
газрын бусад сумдад нэвтрүүлнэ.  

√ √ 1500 - 60 20 20 Сумдын ИТХ, ЗДТГ  

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 7610 - - - - - - 



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Үндсэн асуудлын дүн - - 46620 - - - - - - 

ХОЁР.  ҮНДСЭН АСУУДАЛ: АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН УС ХАНГАМЖ 

1. Шийдвэрлэх асуудал: Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрлэлийн ус хангамж  

1.1 Арга хэмжээ: Ус хангамжийг сайжруулах 

1.1.1 Аймгийн төв, хотуудад байгаа хөнгөн болон хүнсний 
дунд, жижиг үйлдвэрүүдийг ус хангамж, ариутгах 
татуургын төвлөрсөн сүлжээнд бүрэн холбоно. 

√ √ 5000 40 20 20 20 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ 
ЗТБХБЯ, ХХААХҮЯ 

 

1.1.2 Сумдын төвүүдэд байгаа хүнсний жижиг 
үйлдвэрүүдийн ус хангамжийг сайжруулна. 

√ √ 1000 20 40 30 10 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ 

 

1.1.3 Аймгийн төв, хотууд болон сумдын төвүүдэд байгаа 
хөнгөн болон хүнсний дунд, жижиг үйлдвэрүүдийн ус 
ашиглалтыг бүрэн тоолууржуулж усны төлбөрт тавих 
хяналтыг сайжруулна. 
 

√ √ 100 50 20 10 20 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, ХХААХҮЯ, ЖДҮГ 

 

1.1.4 Аймгийн төв, хотуудын хөнгөн, хүнсний 
үйлдвэрүүдийн ус хэрэглээ, ашиглалтыг усны аудитад 
хамааруулна. 
 
 
 

√ √ 20 50 30 - 20 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, Аудитын газар 

 

1.2 Арга хэмжээ: Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

1.2.1 Сумдын давуу талд тулгуурлан уламжлалт 
үйлдвэрлэлийнхээ зэрэгцээгээр нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх жижиг, дунд үйлдвэрийг 
байгуулна. 

√ √ 7500 30 20 20 30 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
ХХААХҮЯ, ЖДҮГ 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 13620 - - - - - - 

2. Шийдвэрлэх асуудал: Уул уурхайн олборлох болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн ус хангамж 

2.1 Арга хэмжээ: Түшиглэсэн хот, суурины хүн амын ус хангамжийг сайжруулах 

2.1.1 Уул уурхай түшиглэсэн хот, суурин газрын хүн амын 
унд, ахуйн усны эх үүсвэр, түүний ашиглалтын 
нөөцийг хайгуул судалгааны үндсэнд урьдчилан 
тогтоож ашиглана. 

√ √ 3000 50 10 10 30 ЭБЭХЯ, БРАЖЯ, УГ  

2.2 Арга хэмжээ: Усны нөөцийг бохирдолт, хомсдолтоос хамгаалах 

2.2.1 Орхон голын сав газрын урсац бүрэлдэх эхэн хэсэгт 
түгээмэл тархалттай ашигт малтмал олборлохыг 
зогсоож, техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт 
хийлгэнэ. 

√ √ 7000 - - - 
10
0 

ЭБЭХЯ, БОАЖЯ, аймаг, 
сумдын ИТХ, ЗДТГ, СГЗ 

 

2.2.2 Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжаас гарах бохир √  100 - 10 - - Орхон аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ,  



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ус Хангалын голд орохоос хамгаалах зорилгоор 
Хангал голын гүүрний орчимд байгаа тунгаах даланг 
сэргээж засварлана. 

0 МХГ 

2.2.3 Орхон голын сав газарт хамаарах бүх голуудад алтны 
шороон орд ашиглах зарим зөвшөөрлийг хуулийн 
хүрээнд цуцлах, энэ сав газарт шинээр хайгуул, 
ашиглалтын зөвшөөрөл олгохыг зогсооно. 

√ √ - - - - - 
ЭБЭХЯ, АМХЭГ, БОАЖЯ, 
Усны газар, аймаг, сумдын 
ИТХ, ЗДТГ, СГЗ 

 

2.2.4 Энэ сав газарт хамаарах бүх голуудын дэд савуудад 
гар аргаар алт олборлох үйл ажиллагааг зогсооно. √ √ - - - - - 

ЭБЭХЯ, АМХЭГ, БОАЖЯ, 
Усны газар, аймаг, сумдын 
ИТХ, ЗДТГ, СГЗ 

 

2.2.5 Уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэлийн булингартай 
усыг бүрэн тунгаах арга хэмжээ авч түүнийг дахин 
ашиглана. 

√ √ 2000 - - - 
10
0 

ЭБЭХЯ, БОАЖЯ, УГ  

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 12100 - - - - - - 

3. Шийдвэрлэх асуудал: Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн ус хангамж  

3.1 Арга хэмжээ: Усны нөөцийг зохистой ашиглах  

3.1.1 Дулааны цахилгаан станцуудын хөргөлтийн болон 
хаягдал усыг 100% дахин ашиглана. 

√ √ 500 50 - 30 20 ЭБЭХЯ, БОАЖЯ, УГ  

3.1.2 Шинээр байгуулагдах эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
технологийн усны эх үүсвэрийг тухайн хот, төв суурин 
газрын хүн амын унд, ахуйн усны эх үүсвэрээс тусдаа 
байхаар шийдвэрлэнэ. 

√ √ 1000 50 - 30 20 ЭБЭХЯ, БОАЖЯ, УГ  

3.2 Арга хэмжээ: Усны эрчим хүч ашиглах 

3.2.1 Өвөрхангай аймгийн Хархорины усан цахилгаан 
станцын гол сувгийг сэргээн засварлаж, машины зал, 
турбин болон генераторуудыг шинэчлэн, эрчим хүч 
үйлдвэрлэнэ. 

 √ 1000 - - - 
10
0 

ЭБЭХЯ, Өвөрхангай аймгийн 
ЗДТГ 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 2500 - - - - - - 

4. Шийдвэрлэх асуудал: Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн ус хангамж 

4.1 Арга хэмжээ: Усны нөөцийг зохистой ашиглах 

4.1.1 Барилгын материалын үйлдвэрлэлд ашигласан 
технологийнн усаа үйлдвэрлэл явуулж буй орчиндоо 
ил задгай хаядаг зохисгүй үйлдлийг таслан зогсоож 
түүнийг тунгааж, дахин ашиглах технолог нэвтрүүлнэ. 

√ √ 2000 50 20 10 20   

4.1.2 Мод орлох барилгын материалын үйлдвэрлэлийг сум 
бүр хөгжүүлэх, аймгийн төвүүд, бололцоотой сумдад 
үнсэн блокны үйлдвэр байгуулна. 

√ √ 5000 30 30 30 10 Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ  

4.1.3 Аймаг бүр барилгын орон нутгийн материалын √  1000 - 80 - 20 Аймаг сумдын ИТХ, ЗДТГ  
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байршил, нөөцөө эзэмшилтэй болгож, тэдгээрий 
ашиглалтыг сайжруулна. 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 8000 - - - - - - 

 Үндсэн асуудлын дүн - - 36220 - - - - - - 

ГУРАВ. ҮНДСЭН АСУУДАЛ: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН УС 

1. Шийдвэрлэх асуудал: Мал аж ахуйн ус хангамж 

1.1 Арга хэмжээ: Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах  

1.1.1 Усгүй шалтгаанаар ашиглагдахгүй байгаа болон 
аймаг, сум дундын отрын бэлчээрийг усжуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

√ √ 5000 40 40 20 - 
Аймаг, сумдын ЗДТГ, 
ХХААХҮЯ 

 

1.1.2 Эрдэнэт, Сүхбаатар хотуудын дүүрэгт ялангуяа 
дулааны улиралд гадаргын ус түшиглэж бэлчээрийн 
даацыг хэтрүүлэн ашиглах явдлыг зогсоох, тэнд байх 
малын тоог хязгаарлана. 

√ √ - - - - - 
Орхон, Сэлэнгэ аймгуудын 
ЗДТГ, БОАЖГ 

 

1.1.3 Иргэдийн тавиул болон, отрын малын тоог жил бүр 
бүртгэж бэлчээр ашигласаны төлбөр хураамжийг 
холбогдох хууль журамын дагуу ноогдуулна. 
 

√  - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
ХХААХҮЯ 

 

1.1.4 Аймгийн төв, хотууд болон сумдын төвүүдийн 
дүүргийн нутаг дэвсгэрийг шинэчлэн тогтоож, эдгээр 
дүүрэгт малчин өрхөд газар эзэмшүүлэх асуудлыг 
бэлчээрийн даацтай холбон хуулийн хүрээнд 
шийдвэрлэх журам тогтоож мөрдөнө. 

√ √ - - - - - 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, ХААГ 

 

1.1.5 Даац нь хэтэрсэн, цөлжилтөд өртөх болсон 
бэлчээрийн талбайг мэргэжлийн байгууллагын 
оролцоотойгоор үнэлж, тэдгээрийг амраах, сэлгэж 
ашиглах ажлыг зохион байгуулна. 

√ √ 40 50 50 - - 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, ХААГ 

 

1.2 Арга хэмжээ: Бэлчээр усжуулах 

1.2.1 Бэлчээрт шинээр худаг гаргах, хуучныг сэргээн 
засварлахад шаардагдах хөрөнгийн тодорхой хувийг 
тэдгээрийг ашиглагч иргэд, малчдын бүлэг, нөхөрлөл, 
хоршоодоос гаргуулах, уст цэгийг тэдэнд эзэмшүүлж, 
худгийн ашиглалт, хамгаалалт, засварын ажлыг 
хариуцуулна. 

√ √ 6000 60 20 10 10 
Аймаг, сумдын ЗДТГ, 
ХХААХҮЯ 

 

1.2.2 Өөрсдийн санаачлага, хөрөнгөөр цас, борооны ус 
хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулсан, гар худаг 
гаргаж ашигласан иргэд, малчдад урамшуулал 
олгоно. 

√ √ 80 50 50 - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, ХХААХҮЯ 
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1.2.3 Хот, суурин газруудыг түшиглэсэн бүс нутагт 
эрчимжсэн, фермерийн мал аж ахуйг дэмжиж, нэг 
малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх замаар түүний 
эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот 
хөтөлбөрүүдийг сумд, аймгуудын хэмжээнд 
боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулна. 

√ √ 10000 30 20 20 30 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
ХХААХҮЯ 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 21120 - - - - - - 

2. Шийдвэрлэх асуудал: Газар тариалангийн усжуулалт 

2.1 Арга хэмжээ: Эдэлбэр газрын ашиглалтыг сайжруулах 

2.1.1 Газар тариалангийн зориулалтаар эдэлбэрлэж 
байгаад орхигдож атаршсан талбайд хөрсний 
картограмм хийж, үнэлгээ өгсний үндсэнд цаашид энэ 
зориулалтаар ашиглах боломжгүй болсон хэсгүүдэд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийнэ. 

√ √ 3000 60 20 - 20 
Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ, 
ХХААХҮЯ 

 

2.1.2 Хөдөө аж ахуйн таримлын гербицид, пестицид, ойн 
хортон шавьж устгах хор, ашигт малтмал 
баяжуулахад хэрэглэсэн бодисын тархалт, тэдгээрээс 
усаар дамжиж амьд байгальд үзүүлж болох сөрөг 
нөлөөллийн талаар мэргэжлийн байгууллагатай 
хамтарсан хяналт шалгалт хийж, шаардлагатай 
тохиолдолд бохирдуулагчийн хүч хөрөнгөөр уршгийг 
арилгуулна. 

√ √ 10 50 50 - - 
Аймгийн ИТХ, ЗДТГ, БОАЖГ, 
БОАЖЯ, ХХААХҮЯ, МХГ 

 

2.2 Арга хэмжээ: Усалгаатай тариаланг нэмэгдүүлэх 

2.2.1 Сав газрын хэмжээнд байгаа газар тариалан эрхэлдэг 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд үр тариа, малын 
тэжээлийн таримлын 25-30 хувийг усалгаатай 
талбайгаас хураадаг болно.  

√ √ 7000 60 20  20 Аймгийн ЗДТГ, ХХААХҮЯ  

2.2.2 “Чацаргана” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Орхон голын 
сав газарт хамаарах аймаг, сум бүр өөрийн хувь 
нэмэрээ оруулах зорилтоо хэрэгжүүлэхдээ зөвхөн 
усалгаатай нөхцөлд тариалах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

√ √ 2000 30 20 20 30 Аймгийн ЗДТГ, ХХААХҮЯ  

2.2.3 Аймаг, хот, сумдын төвүүдийн ойролцоо орших дэд 
бүтэц сайтай, хөрс, усны нөөцтэй газруудад 
усалгаатай тариалан (төмс, хүнсний ногоо) эрхлэх 
боломжийг судлан тогтоож, тэнд төвийн иргэд 
хөдөлмөрчид газар эзэмших боломжийг олгон, 
тэднийг өрх, нөхөрлөл, хоршоо хэлбэрүүдээр 
тариалан эрхэлж өөрсдийн хэрэгцээг хангах, илүү 
гарсан бүтээгдэхүүнээ зах зээлд борлуулах 

√ √ 3000 50 20 10 20 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
ХАА-н газар, ХХААХҮЯ 
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боломжийг бүрдүүлнэ. (Дархан-Уул аймгийн Орхон 
сум, Хэнтий аймгийн Мөрөн сум, Өмнөговь аймгийн 
Булган сумдын энэ чиглэлээр хуримтлуулсан 
туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулах) 

2.2.4 Сав газрын хэмжээнд усалгаатай тариалан эрхэлж 
байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдийн ус ашиглалтын 
байдалд усны аудит хийнэ. 
 
 

√ √ 10 50 30 - 20 
Аймгийн ИТХ, ЗДТГ, БОАЖГ, 
Аудитын газар, сумдын ЗДТГ 

 

2.2.5 Газар тариаланд ашиглаж байгаа усны хэмжээг 
тооцох аргачилал боловсруулж мөрдүүлнэ.  

√  5 80 - 20 - ХХААХҮЯ, БОАЖЯ, УГ  

2.2.6 Усыг үр ашигтай зарцуулах шаардлагыг хангах 
тариалан усалгааны шинэ техник, технолог 
нэвтрүүлнэ. 
 
 
 
 

√ √ - - - - -   

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 15025 54 20 5 21 - - 

 Үндсэн асуудлын дүн - - 36145 46 23 12 19 - - 

ДӨРӨВ. ҮНДСЭН АСУУДАЛ: ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ УС 

1. Шийдвэрлэх асуудал: Усны нөөцийн бохирдолт, хомсдолтоос хамгаалах 

1.1 Арга хэмжээ: Бохирдолт, хомсдолтоос хамгаалах 

1.1.1 Орхон голын сав газарт хамаарах “Гол мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын 
бүсэд ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглахыг 
хориглосон” хилийг тогтоож, тэмдэгжүүлэн, байнгын 
хяналт тавьна. 

√  20 80 20 - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖЯ, Усны газар, ЦУОШГ, 
МХЕГ, СГЗ 

 

1.1.2 Орхон, түүний цутгал голуудын эрэг орчимд 
байрлалтай хот, суурин газруудад голын орчмыг хог 
хаягдлаас цэвэрлэх нийтийг хамарсан ажлыг хавар 3-
р сарын 20-нд, намар 10-р сарын нэгэнд зохион 
байгуулж хэвшүүлнэ. 

√ √ 30 - 60 30 10 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, СГЗ 

 

1.1.3 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Шинэ-Ус, Баянбулаг, 
Өвөрхангай аймггийн Бат-Өлзий сумын төвийн булаг, 
Булган аймгийн Могод сумын Догзон, Цагаанчулуут 
булгуудын эх, ундаргыг тохижуулж, орон нутгийн 
хамгаалалтад авна. 

√ √ 40 - 50 40 10 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, СГЗ 

 

1.1.4 “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий √ √ 2000 - 10 10 80 Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ,  
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газрын ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох 
тухай” хуулийн үйлчлэлд багтсан Архангай аймгийн 
Цэнхэрийн алтны шороон ордуудын хайгуул, 
ашиглалтын үйл ажиллагааг зогсоож, эвдэрсэн 
газруудын нөхөн сэргээлтийг хийлгэнэ. 

БОАЖГ, МХГ, СГЗ 

1.1.5 Усны сан бүхий газруудын хамгаалалтын бүсүүдийн 
(энгийн, эрүүл ахуйн, онцгой) дэглэмүүдийг бүрэн 
тогтоож, тэмдэгжүүлнэ. 

√ √ 100 30 30 30 10 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, ЭМГ, СГЗ 

 

1.1.6 Архангай аймгийн Цэнхэр, Булган аймгийн Хулжийн 
халуун рашаануудын хамгаалалтын болон ариун 
цэврийн бүсүүдийг шинэчлэн тогтоож, тэнд байгаа 
амралт, сувилалын газруудын халуун ус хэрэглээг 
тоолууржуулан, бохир ус зайлуулах нэгдсэн 
байгууламжтай болгоно. 

√  1000 50 10 - 40 
Аймгуудын ЗДТГ, ЭМЯ, НЭМХ, 
БОАЖЯ, Усны газар 

 

1.1.7 Өвөрхангай аймгийн Мойлт, Мөст, Хамар, Могойт, 
Архангай аймгийн Бор тал, Жарантай, Гялгар, 
Шивэртийн халуун рашаан, Сэлэнгэ аймгийн Далтын 
рашаануудад хамгаалалтын болон ариун цэврийн 
бүсүүдийг шинээр тогтоож, ундаргыг хамгаалах арга 
хэмжээ авна. 

√ √ 40 - 50 40 10 
Аймгуудын ЗДТГ, ЭМЯ, НЭМХ, 
БОАЖЯ, Усны газар 

 

1.1.8 Хот, суурин газруудын цэвэр, бохир усны төвлөрсөн 
сүлжээнд холбогдоогүй хорооллуудад ариун цэврийн 
“сайжруулсан” байгууламж, савхивчтай хүчитгэсэн 
болон энгийн доторлогоотой жорлонг MNS 6279:2011 
стандартын дагуу байгуулна. 

√ √ 4000 20 10 20 50 
Аймаг, сумдын ЗДТГ,ЗТБХБЯ, 
БОАЖГ, ГХБГЗЗГ 

 

1.2 Арга хэмжээ: Усны амьтан, ургамлын баялгыг хамгаалах 

1.2.1 Өгий нуурын загас, шувуудын нөөцийг дахин судалж, 
үржлийн цэгүүдийг тогтоосны үндсэнд спорт агнуурыг 
зохицуулах, хууль бусаар загас, усны шувуу агнах 
явдлыг таслан зогсооно. 

 √ 30 50 20 30 - 
Архангай аймаг, Өгийнуур 
сумын ИТХ, ЗДТГ, БОАЖГ, 
МХГ, СГЗ 

 

1.2.2 Орхон, түүний цутгал голуудад тархан амьдардаг 
цэнгэг усны тул загасны спорт-загасчлал (флай 
фишинг) болон уламжлалт агнуурын ялгааг иргэд, 
анчдад таниулж, энд тавих хяналтыг өндөржүүлнэ. 

√ √ 80 50 20 20 10 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, СГЗ 

 

1.2.3 Орхон голын сав газарт байгаа ургамал, амьтан, 
бичил биетний үр боловсрох болон үржлийн 
хугацаануудад тэдгээрийг хамгаалах хяналтыг бүх 
шатанд өндөржүүлнэ. 

√ √ - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, МХБ 

 

1.3 Арга хэмжээ: Уламжлалт зан үйлийг сэргээж оновчтой үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх 



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.1 Усны нөөцийг хамгаалах уламжлалт зан үйлийг 
судалж, нутгийн иргэд хөдөлмөрчдөд сурталчлах 
ажлыг байнга зохионо. 

√ √ 10 - 50 50 - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, СГЗ 

 

1.3.2 Орхон голын сав газарт байгаа байгалийн үзэсгэлэнт 
газрууд, түүх, дурсгалын үнэт зүйлсийг орон нутгийн 
хамгаалалтад авна. 

√ √ - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, СГЗ 

 

1.3.3 Орхон голын сав газарт байгаа байгалийн үзэсгэлэнт 
газрууд, түүх дурсгалын зүйлсийг хамгаалах ажлыг 
нутгийн иргэд, тусгай хамгаалалттай газруудын 
захиргаад болон үүсгэл санаачлагын 
байгууллагуудын оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ. 

√ √ 400 30 30 30 10 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ 

 

1.3.4 Сав газрын аймаг, сумдын төвүүдийн захын 
хорооллуудад хашаа барих, барилга угсралтын ажилд 
модон тулгуур хийх болон хөдөөд малын хашааны 
зориулалтаар нойтон мод хэрэглэхийг хориглож, 
малын хашаа хороо барихад орон нутгийн шавар, 
чулуу ашигладаг ӨМӨЗО-ны малчдын туршлагыг 
судалж, нэвтрүүлнэ. 

√  30 50 50 - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
СГЗ 

 

1.3.5 Нойтон мод ашиглаж гэрийн цуулбар мод 
үйлдвэрлэхийг хязгаарлан, үйлдвэрлэгчдийг мод 
үржүүлгийн материалаар үе шаттай хангах боломжийг 
бий болгоно. 

√ √ - - - - - 
БОАЖЯ, Ойн газар, аймаг, 
сумдын ИТХ, ЗДТГ, СГЗ 

 

1.3.6 Хүн амын ундны цэвэр усны шугамыг үйлдвэрүүдийн 
ус хангамжийн шугамаас тусгаарлаж, арьс шир, ноос 
ноолуур болон бусад хөдөө аж ахуйн дайвар 
бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүдэд тухайн хот, 
суурины цэвэршүүлсэн усыг эргүүлэн ашиглах, шинэ 
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, эдгээр үйлдвэрүүдэд 
газрын доорх цэвэр усны эх үүсвэр ашиглах явдлыг 
2021 оны түвшинд бүрэн зогсооно. 

√ √ 1000 80 - 20 - 

Аймаг, сумдын ЗДТГ, БОАЖГ, 
ХХААХҮЯ-ы Жижиг, дунд 
үйлдвэрийн газар, ЗТБХБЯ, 
ГХБГЗЗГ, Усны газар 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 8780 27 11 16 46 - - 

2. Шийдвэрлэх асуудал: Хуурайшилт, цөлжилтийн таагүй үзэгдэлтэй тэмцэх 

2.1 Арга хэмжээ: Ойжуулах 

2.1.1 Булган аймгуудын Хангал, Чингэл голуудын эхэн, 
Ламын хийдийн орчмын  булгуудын эхийг хамгаалах, 
тэнд мод бут тарьж тохижуулна. 

√  20 - 60 20 20 
Булган аймгуудын ЗДТГ, 
БОАЖГ, МХГ 

 

2.2 Арга хэмжээ: Оновчтой үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх 

2.2.1 Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий, Архангай аймгийн 
Цэнхэр сумдын нутагт үндсэн ашиглалтын мод 

√ √ - - - - - 
Эдгээр аймаг, сумдын ИТХ, 
ЗДТГ, БОАЖГ 
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бэлтгэл, огтлолтыг хязгаарлана. 

2.2.2 Ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлэх ажлыг хуулийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх, мод үржүүлгийн газрыг 
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сум дундын ойн анги 
болон Хархорины мод үржүүлгийн талбайг шинэчилж 
өргөтгөх, Архангай аймгийн Цэнхэр, Өгийнуур, 
Өлзийт, Булган аймгийн Могод, Хишиг-Өндөр, Орхон 
аймгийн Жаргалант, Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн, 
Төв аймгийн Цээл сумдад шинээр байгуулна. 

√ √ 2000 30 30 20 20 
БОАЖЯ, Ойн газар, холбогдох 
аймгуудын БОАЖГ 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 2020 - - - - - - 

3. Шийдвэрлэх асуудал: Усны нөөцийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ба аривжуулах 

3.1 Арга хэмжээ: Судалгаа боловсруулалт 

3.1.1 Сав газрын хэмжээнд байгаа рашааны найрлагын 
судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар шинэчлэн 
хийлгэж, тэдгээрийн эмчилгээ, сувилгааны ач 
холбогдлыг тодотгон ашиглалт, эзэмшилтийг хуулийн 
хүрээнд зохицуулж, орон нутгийн хамгаалалтад авна. 

√ √ 100 60 20 20  
Аймгуудын ЗДТГ, ЭМЯ, НЭМХ, 
БОАЖЯ, Усны газар 

 

3.1.2 Боломжтой газруудад цас, борооны усыг 
хуримтлуулж, усан сан, хөв цөөрөм байгуулах замаар 
эко орчин бий болгох, зарим газарт бэлчээр, 
усжуулалтад ашиглах боломжийг мэргэжлийн 
байгууллагын оролцоотойгоор зохион байгуулна. 

√ √ 500 50 30 20 - 
Аймаг, сумдын ЗДТГ, БОАЖГ, 
БОАЖЯ, Усны газар 

 

3.1.3 Өгий нуурын тэжээгдлийн горим, усны нөөцийн 
баланс, сэлгээ, түүний усан орчны байдлыг 
мэргэжлийн байгууллагын түвшинд судлаж, үнэлгээ 
өгөх, авах арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжилтийг 
зохион байгуулна. 

 

√ 1000 50 - 50 

 
БОАЖЯ, ЦУОШГ, Усны газар, 
Архангай аймгийн ЗДТГ, 
БОАЖГ 

 

3.1.4 Хөгшин Орхон голын урсацын горим, тэжээгдлийн 
онцлог, эдгээрт нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг 
мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор судалж, 
авах арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжилтийг зохион 
байгуулна. 

√  500 50 - 50 - 
БОАЖЯ, ЦУОШГ, Усны газар, 
Архангай аймгийн ЗДТГ, 
БОАЖГ 

 

3.1.5 Орхон гол дээр ус хуримтлуулах сан, усан цогцолбор 
байгуулж, усны нөөцийг бүс нутгийн хэмжээнд иж 
бүрэн ашиглах төслийн үндэслэлийг боловсруулж, 
экологи, нийгэм, эдийн засгийн үнэлгээ хийнэ. 

√  4500 20 - 80 - 
БОАЖЯ, Усны газар, СЯ, ҮХШ 
Хороо 

 

3.1.6 Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын нутагт орших Ишгэнт, 
Цагаан-нуур сумын Цагаан нуурын усны нөөцийг 
нөхөн сэргээх боломжийг мэргэжлийн байгуулагын 

√  50 50 30 20 - 
БОАЖЯ, Усны газар, СЯ, ҮХШ 
хороо 
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орлцоотойгоор судлаж шийдвэрлэнэ. 

3.1.7 Сэлэнгэ аймгийн Сант сумын Ивэн голын усны 
урсацыг нэмэгдүүлж голын хөндийд хувиараа газар 
тариалан эрхлэгчдийн  усны хүрэлцээг сайжруулах 
боломжийг судлаж, хэрэгжүүлнэ. 

√ √ 2000 80 10 - 10 
БОАЖЯ, Усны газар, СЯ, ҮХШ 
хороо 

 

3.2 Арга хэмжээ: Оновчтой үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх 

3.2.1 Барилгын дээврийн талбайд унах борооны усыг 
цуглуулж, ариун цэврийн байгууламж, өрхийн 
тариаланд ашиглах туршлага судалж ахуйд 
нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

√ √ 60 - 60 30 10 
Аймгуудын ЗДТГ, БОАЖГ, 
ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ   

 

3.2.2 Орхон голын сав газрын бэлчээр, тариалангийн 
талбайд шаардлагатай үед газрын генератор 
ашиглана. 

√ √ 100 50 50 - - 
Аймгуудын ЗДТГ, БОАЖГ, 
ХААГ, УЦУОША 

 

3.2.3 Орхон гол дээрх ус хуримтлуулах сан, усан цогцолбор 
байгуулж, бүс нутгийн хэмжээнд ашиглах үндэслэлийн 
үнэлгээ эерэг гарсан тохиолдолд уг төслийг 
хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

 

√ 
Энэ арга хэмжээний хөрөнгө оруулалтын асуудлыг тухайн 
үед шийдвэрлэнэ. 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 8810 41 5 51 3 - - 

4. Шийдвэрлэх асуудал: Усны үерийн гамшгаас сэргийлэх, хамгаалах 

4.1 Арга хэмжээ: Үерийн хамгаалалтын байгууламжуудыг шинэчлэх, шинээр байгуулах 

4.1.1 Цэцэрлэг, Булган, Сүхбаатар, Хархорин хотууд, 
Архангай аймгийн Цэнхэр, Хотонт, Төв аймгийн Цээл, 
Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Шаамар, Булган аймгийн 
Орхон, Булган, Орхон аймгийн Жаргалант сумдын 
төвүүдэд болзошгүй үерийн гамшгийн үнэлгээ хийж, 
шаардлагатай газруудад үерийн хамгаалалтын 
байгууламжийг өргөтгөж шинэчлэх, шинээр байгуулах 
ажлын зураг төсөл боловсруулах, барьж байгуулна. 

√ √ 10000 60 40 - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ 

 

4.2 Арга хэмжээ: Оновчтой үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх 

4.2.1 Цэцэрлэг, Булган, Эрдэнэт хотуудын төвүүдийг үерээс 
хамгаалах байгууламжаар цугларах усыг хөрсөнд 
түргэн шингээх нэмэгдэл арга хэмжээ төлөвлөж 
хэрэгжүүлнэ. 

√ √ 100 - 60 30 10 
Эдгээр аймгуудын ЗДТГ, 
БОАЖГ, ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 10100 59 40 1 0 - - 

 Үндсэн асуудлын дүн - - 34710 37 31 18 4 - - 

ТАВ. ҮНДСЭН АСУУДАЛ: УСНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, УДИРДЛАГА 

1. Шийдвэрлэх асуудал: Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах 

1.1 Арга хэмжээ: Хууль, эрх зүйн тогтолцооны талаар 



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.1 Ус ашиглах зөвшөөрөл олгоход Сав газрын зөвлөлийн 
эрх үүргийг нэмэгдүүлнэ.  

√ √ 50 
10
0 

- - - 
БОАЖЯ, Усны газар, 
аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, СГЗ 

 

1.1.2 Орхон голын  эхэн, дунд, адаг болон сав газрын 
салбар зөвлөлүүдийн ус хэрэглэгч, ашиглагчдын 
харилцаа, үнэ, татварыг зохицуулах эрх зүйн орчинг 
сайжруулна. 

√  - - - - - 
БОАЖЯ, УГ, аймгуудын ИТХ, 
ЗДТГ, БОАЖГ 

 

1.2 Арга хэмжээ: Хяналтын тогтолцооны талаар 

1.2.1 Усны нөөцийг бохирдуулж, хомсдуулсан этгээдэд 
ногдуулах нөхөн төлбөрийг хуулийн хүрээнд тогтоож, 
биелэлтэд хяналт тавьна. 

√ √ - - - - - 
БОАЖЯ, Усны газар, 
аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, МХГ, 
СГЗ 

 

1.2.2 Сав газрын зөвлөлийн гишүүд, идэвхтнүүд, нутгийн 
иргэд, байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн хамтын хүч 
чармайлтыг нэгтгэж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавьна. 

√ √ 40 - 50 30 20 
БОАЖЯ, Усны газар, 
аймгуудын ЗДТГ, СГЗ 

 

1.2.3 Усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос усны 
нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх ба арвижуулах арга 
хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь хэмжээний тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангана. 

√ √ - - - - - 
БОАЖЯ, Усны газар, аймАГ, 
СУМДЫН ИТХ, ЗДТГ 

 

1.3 Арга хэмжээ: Зохион байгуулалтын ажлын талаар 

1.3.1 Ус хангамжийн үйлчилгээний төлбөр тогтоож, 
мөрдөхөд Сав газрын оролцоог хангана. 

√ √ - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
СГЗ 

 

1.3.2 Усны нөөц бохирдуулсан, хомсдуулсан зөрчилд 
ногдуулах нөхөн төлбөрийг уг хохирлыг арилгах арга 
хэмжээнд зарцуулна. 

√ √ - - - - - 
БОАЖЯ, Усны газар, аймАГ, 
СУМДЫН ИТХ, ЗДТГ 

 

1.3.3 Орхон голын сав газрын захиргааг хуулийн хүрээнд 
байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. 

√  100 70 10 20 - 
БОАЖЯ, УГ, холбогдох 
аймгийн ИТХ, ЗДТГ, БОАЖГ 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 140 50 21 23 6 - - 

2. Шийдвэрлэх асуудал: Удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох  

2.1 Арга хэмжээ: Хяналт, удирдлагын тогтолцоог шинэчлэх 

2.1.1 Орхон голын сав газрын хэмжээнд усны нөөцийн 
бохирдолт, хомсдол болон газрын хөрс, ой мод, 
ургамлын нөмрөг, бэлчээр хадлангийн нөөц баялгийн 
байдалд холбогдох аймаг, сумдын оролцоотой үзлэг 
хийж õàìòûí хяналтыг бий болгоно. 

√  - - - - - Аймгуудын БОАЖГ  

2.1.2 Сав газарт хэрэгжүүлэх аливаа төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр 
тодорхойлогдсон байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 

√ √ - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
аймгийн БОАЖГ, СГЗ 
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хэрэгжилтэд хяналт тавихад оролцоно. 

2.1.3 Улсын төсвийн хөрөнгөөр байгуулагдсан төрийн 
эзэмшлийн усны барилга байгууламжийн ашиглалт, 
засвар үйлчилгээний ажлыг хариуцдаг 
байгууллагуудын ажлыг сайжруулж, удирдлагын 
тогтолцоог шинэчлэнэ. 

√  - - - - - 
Холбогдох яамд, Төрийн 
өмчийн хороо, аймаг, сумдын 
ИТХ, ЗДТГ 

 

2.2 Арга хэмжээ: Холбогдох байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог сайжруулах 

2.2.1 Сав газрын усны нөөц баялагтай холбоотой 
асуудлаар хэрэгжиж буй аливаа төсөл, 
хөтөлбөрүүдтэй усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг уялдуулна. 

√ √ - - - - - 
БОАЖЯ, Усны газар, аймАГ, 
СУМДЫН ИТХ, ЗДТГ 

 

2.2.2 Сав газарт хамаарах сумдад усны асуудал хариуцсан 
мэргэжлийн байцаагч ажиллуулах боломжийг судалж, 
нутгийн захиргааны байгууллагатай зөвшилцөж, 
шийдвэрлүүлнэ. 

√  - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
СГЗ 

 

2.2.3 Тусгай хамгаалалттай газар, тэдгээрийн орчны бүс, 
ойн нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа, сав газрын 
зөвлөлийн ажлын уялдаа холбоог бэхжүүлнэ. 

√ √ - - - - - 
БОАЖЯ, ТХГЗ, Ойн газар, 
Усны газар 

 

2.2.4 Сав газарт хамаарах аймаг, сум, багуудын төрийн 
захиргааны байгууллага, байгаль орчныг хамгаалах 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн 
байгууллагуудтай сав газрын зөвлөлийн ажлын 
уялдаа холбоог бэхжүүлнэ. 

√ √ - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖЯ, Усны газар, СГЗ 

 

2.2.5 Сав газрын зөвлөлийн ажлыг дэмжиж, хамтран 
ажиллах байгууллага, эрдэмтэн мэргэжилтнүүдийн 
санаачлага, оролцоог дэмжинэ. 

√ √ - - - - - БОАЖЯ, Усны газар, СГЗ  

2.2.6 Сав газрын УННМ-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
байнгын хяналт тавьж ажиллах хамтарсан ажлын 
хэсгийг нутгийн өөрөө удирдах, гүйцэтгэх засаглал, 
иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлтэйгөөр 
байгуулж, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд 
ажиллуулна. 

√  - - - - - 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, СГЗ, БОАЖЯ, Усны 
газар 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - - - - - - - - 

3. Шийдвэрлэх асуудал: Хүний нөөцийг бэхжүүлэх 

3.1 Арга хэмжээ: Оновчтой үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх 

3.1.1 Сав газрын зөвлөлийн гишүүдийн усны салбарын 
болон холбогдох бусад эрх зүйн мэдлэгийг 
дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн ярилцлага, уулзалт жил бүр 
зохион байгуулна. 

√ √ 80 50 30 20 - БОАЖЯ, Усны газар  



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.2 Сав газрын зөвлөлийн гишүүд, зөвлөлийн ажлыг 
дэмжиж, хамтран ажиллагчдын эрх зүйн мэдлэг, 
менежментийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт 
зохион байгуулна. 

√  60 50 30 20 - БОАЖЯ, Усны газар, СГЗ  

3.1.3 Бусад сав газрын зөвлөлүүдтэй хамтын ажиллагааг 
өрнүүлж, ажлын туршлага солилцож ажиллана. 

√ √ 20 50 30 20 - СГЗ  

3.1.4 Өгий нуурт байгаа Экологийн мэдээлэл, 
сурталчилгааны төвийн харьяалалыг усны 
мэргэжлийн байгууллагад хамааруулж үйл 
ажиллагааг өргөтгөнө. 

√  300 80 - 20 - БОАЖЯ, Усны газар, СГЗ  

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 460 - - - - - - 

4. Шийдвэрлэх асуудал: Хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэрийг баталгаажуулах 

4.1 Арга хэмжээ: Оновчтой үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх 

4.1.1 Сав газрын зөвлөлийн эрх, үүрэг , үйл ажиллагааны 
зардлын эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 

√  - - - - - 
БОАЖЯ, Усны газар, 
аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, СГЗ 

 

4.1.2 Сав газрын зөвлөлөөс санаачлан хэрэгжүүлэх зарим 
арга хэмжээний зардлыг бусад төсөл болон 
хандивлагчдын оролцоотойгоор шийвдэрлэх 
боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ. 

√ √ - - - - - 
БОАЖЯ, Усны газар, 
аймгуудын ЗДТГ, СГЗ 

 

4.1.3 Сав газрын зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг 
нөхөхөд орон нутгийн төрийн болон бусад хэвшлийн 
байгууллага, төслүүдийн оролцоог дэмжиж , 
санхүүгийн чадавхаа дээшлүүлнэ. 

√ √ - - - - - Аймаг, сумдын ЗДТГ, СГЗ  

4.1.4 Аялал жуулчлалын бизнесээс усан орчин ашигласны 
төлбөрийг аймаг, сумын засаг дарга нартай 
тохиролцсоны үндсэнд тусгайлан хуримтлуулж, УННМ 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд хамтын шийдвэрээр 
зарцуулна. 

√ √ - - - - - 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, СГЗ, БОАЖЯ, Усны 
газар 

 

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - - - - - - - - 

5. Шийдвэрлэх асуудал: Орон нутгийн удирдлага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

5.1 Арга хэмжээ: Аймаг, сумдын хөгжлийн хөтөлбөрүүдтэй уялдуулах 

5.1.1 Орхон голын сав газарт хамаарах бүс нутаг, аймаг, 
сумдын хөгжлийн хөтөлбөр, зорилтуудаас усны 
нөөцтэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх 
боломжийг тодорхойлно. 

√ √ - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
СГЗ 

 

5.1.2 Усны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
болон хэрэгжүүлэгч байгууллага, аймаг сумын төрийн 
захиргааны байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог 

√ √ - - - - - 
БОАЖЯ, Усны газар, аймаг, 
сумдын ЗДТГ 
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сайжруулна. 

5.1.3 Салбаруудын хөгжлийн хөтөлбөр, зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэхэд усны нөөцтэй холбоотой асуудлуудын 
шийдвэрлэх боломжийг үнэлнэ. 

√ √ - - - - - 
Ус ашиглагч бүх Салбарын 
Яам агентлаг, БОАЖЯ, Усны 
газар 

 

5.2 Арга хэмжээ: Холбогдох байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх  

5.2.1 Өгий нуурт усны шувууд үржих, нүүдэллэн саатах, 
загас, усны амьтдын амьдрах таатай орчинг 
бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн урьд хийгдсэн судалгааны 
ажлын үр дүнгийн зөвлөмжүүд (БОЯ, Японы Жайка 
байгууллагатай хамтарсан судалгаа, 2005 он г.м)-ийг 
хэрэгжүүлнэ. 

√ √ 50 30 30 20 20 
Өвөрхангай аймаг, Өгийнуур 
сумын ИТХ, ЗДТГ, аймгийн 
БОАЖГ, СГЗ 

 

5.2.2 Орхон, түүний цутгал голуудын арал, тохойн 
хадлангийн талбай, голын эргийн навчит модод 
(бургас, улиас г.м)-ыг нутгийн иргэдэд эзэмшүүлж, ой 
хамгаалах нөхөрлөлүүдийг өргөтгөнө. 

√ √ 20 - 40 40 20 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
аймгуудын БОАЖГ 

 

5.2.3 Орхон голын сав газарт ой нөхөн сэргээх ажлыг 
мэргэжлийн байгууллага, тусгай хамгаалалттай 
газруудын захиргаад, нутгийн иргэд, ойн 
нөхөрлөлүүдийн оролцоотойгоор байнга зохион 
байгуулна. 

√ √ 80 30 30 20 20 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
Ойн газар, ТХГЗ 

 

5.2.4 Усны нөөцийн менежменттэй холбоотой аливаа 
асуудлыг шийдвэрлэхийн өмнө тухайн нутгийн иргэд, 
мэргэжилтнүүдэд асуудлыг танилцуулж, тэдний 
санал, хүсэлтийг харгалзаж үздэг журам тогтоож 
мөрдөнө. 

√  - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, БОАЖЯ, Усны газар, 
СГЗ 

 

5.2.5 Нутгийн иргэдийн үүсгэл санаачлагын байгууллага, 
мэргэжлийн холбоодын гаргасан усны менежменттэй 
холбогдсон санал, хүсэлтийг шийдвэр гаргах түвшинд 
сонсож, тэдний оролцоотойгоор нутгийн иргэд, 
хөдөлмөрчдөд шийдвэрийн төсөлөө танилцуулж 
харилцан ойлголцсоны дараа шийдвэр гаргадаг 
журам тогтоож мөрдөнө. 

√  - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, БОАЖЯ, Усны газар, 
СГЗ 

 

5.2.6 Усны нөөцийн менежментийн үр дүнг юуны өмнө 
нутгийн иргэдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн, тэдний 
эрх ашигт харшлахгүй байхаар төлөвлөнө. 

√  - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, БОАЖЯ, Усны газар, 
СГЗ 

 

5.2.7 Өвөрхангай аймгийн “Түшээ гүн” нийгэмлэг, “Орхоны 
дуу хоолой” ТББ, Орхоны хөндийн байгалийн 
цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Архангай 
аймгийн “Ариун суварга”,  “Өгий нуур” ТББ зэрэг 

√ √ - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, БОАЖЯ, Усны газар, 
СГЗ 
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төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагууд сав 
газрын зөвлөлийн ажлын хамтын ажиллагааг 
дэмжинэ. 

5.2.8 Орхон голын сав газарт хамаарах аймаг, сумдын 
иргэд, хөдөлмөрчдийг усны менежментэд оролцуулах 
“Бид нэг голынхон” гэсэн хөдөлгөөн өрнүүлж 
ажиллана. 

√ √ 10 20 20 30 20 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, БОАЖЯ, Усны газар, 
СГЗ 

 

5.3 Арга хэмжээ: Оновчтой үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх 

5.3.1 Сав газрын хэмжээнд ойн цэвэрлэгээ хийх, унанги 
мод ашиглах шинэ технологи нэвтрүүлэх арга хэмжээ 
авна. 

√ √ 100 50 20 20 10 
Аймаг, сумдын ЗДТГ, Ойн 
газар 

 

5.3.2 Ашигт малтмалын хайгуул, уул уурхайн үйл 
ажиллагаанд өртөж эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх 
ажлыг орон нутгийн төрийн болон иргэний нийгмийн 
байгууллага, нутгийн иргэдтэй хамтран үйлдэгчээр нь 
гүйцэтгүүлнэ. 

√ √ - - - - - 
Аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, 
БОАЖГ, БОАЖЯ, Усны газар, 
СГЗ 

 

5.3.3 Орхон голын сав газарт хамаарах аймгуудыг усны 
нөөцийн нэгдсэн менежментэд түшиглүүлэн 
хөгжүүлэх боломжтой чиглэлүүд: 

 Архангай аймаг: Бэлчээрийн мал аж ахуй 
давамгайлсан фермерийн аж ахуй, аялал 
жуулчлал, цагаан идээ, мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн боловсруулах  үйлдвэр, газар 
тариалан, гэр ахуйн модон эдлэл 

 Булган аймаг: Бэлчээрийн болон фермерийн 
хэлбэрүүд хосолсон мал аж ахуй, газар 
тариалан, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн 
гаралтай бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр 

 Орхон аймаг: Уул уурхайн бүтээгдэхүүнд 
түшиглэсэн аж үйлдвэр, эрчимжсэн мал аж 
ахуй, усалгаатай газар тариалан 

 Өвөрхангай аймаг: Бэлчээрийн мал аж ахуй 
давамгайлсан фермерийн аж ахуй, аялал 
жуулчлал, амралт сувилал, усалгаатай 
тариалан, гэр ахуйн модон эдлэлийн 

√ √ 8000 30 20 20 30 
Аймгуудын ИТХ, ЗДТГ, ҮХШ 
Хороо 
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үйлдвэрлэл 

 Сэлэнгэ аймаг: Газар тариалан, чацаргана, 
жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногоо боловсруулах 
үйлдвэр, эрчимжсэн мал аж ахуй, гахай, 
зөгийн аж ахуй  

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 8260 30 20 20 30 - - 

6. Шийдвэрлэх асуудал: Судалгаа, мониторинг, мэдээллийн сан, сурталчилгаа 

6.1 Арга хэмжээ: Судалгаа, мониторигийн сүлжээг өргөтгөх 

6.1.1 Орхон голын эхэн хэсэгт байгаа зарим жижиг 
голуудад усны нөөц, чанарын хяналтын түр цэгүүдийг 
сонгож, улирал тутамд хэмжилт хийнэ. 

√ √ 40 80 20 - - 
ЦУОШГ, УЦУХ, Өвөрхангай 
аймгийн УЦУОША 

 

6.1.2 Орхон голын дунд хэсэг буюу Хөгшин Орхон, Орхон-
Туул, Орхон-Хангалын бэлчир, Цэнхэрийн гол, Урд ба 
Хойт Тамирын голууд, Шарын гол, Хараа, Ерөө 
голуудад усны áîõèðäëûí хяналтын байнгын цэгүүдийг 
байгуулна. 

√  90 
10
0 

- - - ЦУОШГ, УЦУХ  

6.1.3 Сав газрын орчны шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлæ, 
ìýäýýëëèéí ñàí áèé áîëãîно. 

√  50 50 - 50 - ЦУОШГ, УЦУХ  

6.1.4 Орхон гол дээр ус хуримтлуулах сан, усан цогцолбор 
байгуулахтай холбогдсон орчны экосистемийн иж 
бүрэн судалгаа хийнэ. 

√  300 30 - 60 10 БОАЖЯ, Усны газар  

6.1.5 Орхон, Сэлэнгийн бэлчирт ус зүйн болон усны 
чанарын судалгаа хийх техник хэрэгслийг шинэчлэнэ. 

√ √ 300 50 - 50 - 
БОАЖЯ, ЦУОШГ, Сэлэнгэ 
аймгийн УЦУОША 

 

6.1.6 Орхон голын сав газарт шинээр байгуулсан газрын 
доорх усны хяналтын цэгүүдэд байнгын хэмжилт 
хийж, дүгнэлтийг тогтмол мэдээлнэ. 

√ √ 40 - 
10
0 

- - 
Õîëáîãäîõ àéìãóóäûí ÁÎÀÆÃ, СГ 
захиргаа 

 

6.1.7 Áýë÷ýýð, õàäëàíãèéí æèë á¿ðèéí óðãàöûã òºëººëæ 
÷àäàõ òàëáàéíóóäàä áàéíãûí àøèãëàëòûí öýã¿¿äòýé 
áîëæ, òîäîðõîé ñàðóóäàä ìîíèòîðèíã õèéäýã áîëно. 

√  - - - - - 
Àéìãóóäûí ÓÖÓÎØÀ, ÕÀÀÃ, 
ñóìäûí ÇÄÒÃ 

 

6.1.8 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түймэр 
унтраах анхны хүч нь нутгийн иргэд байхаар 
төлөвлөж, гал гарсан үед ажиллах шуурхай 
мэдээллийн сүлжээг бий болгоно.  

  - - - - - Аймгуудын БОАЖГ  

6.2 Арга хэмжээ: Мэдээлийн боловсруулалт, үр дүнгийн сурталчилгааг сайжруулах 

6.2.1 Усны нөөцийн судалгаа, ажиглалт, тоо бүртгэлийн 
ажлын үр дүнд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
боловсруулалт хийж, сав газрын усны мэдээлэлийн 

√ √ 80 80 20 - - ЦУОШГ, Усны газар, УЦУХ  
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нэгдмэл сан бий болгоно. 

6.2.2 Хилийн усны хэлэлцээрээр Орхон голын сав газрын 
хэмжээнд Монголын талын хүлээсэн үүрэг, түүний 
биелэлтийн байдлыг мэдээлнэ. 

√ √ - - - - - Усны газар  

6.2.3 Усны нөөцийн чанарын хяналтын байнгын болон түр 
цэгүүдийн шинжилгээний үр дүнг холбогдох аймаг, 
сумдын иргэд, хөдөлмөрчдөд шуурхай мэдээлэх 
тогтолцоог бий болгоно. 

√  - - - - - 
Усны газар, ЦУОШГ, 
аймгуудын БОАЖГ 

 

6.2.4 Орхон голын сав газарт усны нөөц, байгалийн баялагт 
сөргөөр нөлөөлж байгаа үйл ажиллагаа, хот, суурин, 
барилга байгууламжийн хог хаягдал, газар тариалан, 
мал аж ахуйн гаралтай ус бохирдуулагч зэрэг бүхий л 
эх үүсвэрийн байдлыг харуулсан зурагт хуудас 
гаргаж, байдлыг нийтэд таниулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

√  10 40 40 20 - Аймгуудын БОАЖГ, СГЗ  

6.2.5 Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн 
менежментийн төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн явц, 
ажлын ололт, дутагдлын талаар орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр байнга сурталчилна. 

√ √ 5 - 5 - - СГЗ, аймгуудын БОАЖГ  

6.3 Арга хэмжээ: Оновчтой үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх 

6.3.1 Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын нутагт байгаа хадан 
дээр сийлбэрлэж бүтээгдсэн Лхаанжилав бурхан, 
Хархорины хуучин сүмийн туурин дээр босгосон лус 
савдагуудад уншлагаа зориулдаг сүм зэрэгт хүндэтгэл 
үзүүлдэг, тэдгээрийг түшиглэн “эко” аялал, танин 
мэдэхүйн сургалт жил бүр зохиодог болно. 

√ √ 80 30 30 30 10 СГЗ, аймгуудын БОАЖГ  

6.3.2 Усыг гамтай хэрэглэх талаар иргэд хөдөлмөрчид, 
нийт ус хэрэглэгчдэд зориулсан гарын авлага цуврал 
хэлбэрээр бэлтгэж, нийтийн хүртээл болгоно.  

√  10 - - 10 - 
Усны газар, аймгуудын 
БОАЖГ, СГЗ 

 

6.3.3 Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн 
менежментийн төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн явц, 
ажлын ололт, дутагдлын талаар орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр байнга сурталчилна. 

√ √ 5 - 5 - - СГЗ, аймгуудын БОАЖГ  

 Шийдвэрлэх асуудлын дүн - - 1155 47 11 38 4 - - 

 Үндсэн асуудлын дүн - - 10015 34 19 22 25 - - 

 НИЙТ ДҮН - - 16210 43 21 15 21 - - 

 


