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БАРИМТАТ ХУУДАС 1:
МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ БА УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ 
– ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ 
БОЛОМЖУУД БА ШИЙДЭЛ

Хөнөөлт шавж нь гэрэл, тэжээл дутагдсан, эсвэл гал түймэрт гэмтсэн ойд илүү халддаг. 
Гэхдээ шавж экосистемийн жам ёсны хэсэг тул шавжийг бүрэн арилган устгана гэж 
байхгүй. Ойн урт хугацааны тогтвортой менежмент хэрэгжүүлэх, шавжийн хяналтыг 
сайжруулах, эдийн засгийн үр ашигтай ойг бий болгоход анхаарах шаардлагатай. 
Одоогоор шинжлэх ухааны үндэслэлгүй хэрэгжүүлж үй ажиллагааг улам боловсронгуй 
болгох хэрэгтэй байна. 

Одоогоор хор цацах арга ажиллагаа хэрэгжүүлдэг боловч шавжийн дэгдэлт 
нэгэнт гаарч дээд цэгтээ хүрсэн хойно, дараагийн жилд жамаараа буурах 
ёстой байхад нь энэ арга хэмжээг авдаг. Ихэнх улс орон урт хугацааны 
чадвар бий болгохоор ажилладаг ба шавжтай тэмцэх бодсыг зөвхөн зайлшгүй 
хэрэгтэй үед, төлөвлөлтийн үндсэн дээр хэрэгжүүлдэг.

Уур амьсгалын өөрчлөлт - Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ойд үзүүлэх урт хугацааны 
нөлөөлөл нь хараахан бүрэн мэдэгдээгүй байна гэвч мөнх цэвдэг хайлах (хөрсний чийг 
багасгах), ойн түймэр нөлөөлөл нэмэгдэж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь гангийн 
давтамж болон аюулын зэргийг өсөлт шавжид тааламжтай орчныг бүрдүүлснээр, ой 
нь өвчин үүсгэгч болон хортон шавжийн нөлөөнд өртөмтгий байдал нэмэгдэх бас нэг 
шалтгаан болж болдог. Хортон болон өвчин үүсгэгч уур амьсгалын өөрчлөлтийг үр дүнд 
цаашид өсөж, дэлхийн бусад сэрүүн бүсийн ойд тархаж болно. 

Урт хугацааны Ойн тогтвортой менежмент, моддын нас ба төрөл зүйлийн олон 
янз байдал, ашиглалтаар дамжуулан экосистемийн эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, 
үрийн сангийн генетикийн олон янз байдлыг хангахад анхаарах хэрэгтэй.

Мөнх цас, цэвдэг – уур амьсгалын цаашдын төлөв байдлыг үзвэл хур тунадасын түвшин 
тогтворгүй, тодорхойгүй байх шинжтэй, Монгол орны төвийн ойн хувьд ургалтын улирал 
богиносох төлөвтэй байна. Мөнх цэвдэг нь хөрсний чийгийн улирлын горимд чухал 
үүрэгтэй, харин судалгаанаас үзвэл Монголын мөнх цэвдэг улам бүр хомсдож байна. 

Ой нь усны хагалбар газруудад мөнх цэвдэг давхаргыг хамгаалах амин чухал 
үүрэгтэй. Судалгаанаас үзэхэд түймрийн улмаас мөнх цэвдэг хайлж байна. 
Ой хамгаалал, ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэн ойн бүрхэвчийг 
хадгалах, нэмэгдүүлэх замаар мөнх цэвдэгийн давхаргыг хамгаалах, усны 
нөөцийг тогтоон барих, урсгалыг тогтворжуулах боломжтой.

4. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар олон улсын ба үндэсний 
хэмжээнд авсан үүрэг амлалтаа биелүүлэх
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 
чиглэлд Монгол Улс маш идэвхтэй ажиллаж байна. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенц - Монгол Улс (1992 онд НҮБУӨСК-
ийн) Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцэд олон улсад үүрэг хүлээж 
нэгдэн орж, 2016 онд Парисын гэрээнд гарын үсэг зурсан. 

 � Монгол Улс нь Парисын гэрээнд 2016 онд гарын үсэг зурж, соёрхон баталсан анхны 
улс орнуудын нэг юм.

Ойн хомсдол, ойн доройтлоос шалтгаалсан хүлэмжийн хий ялгаралтыг бууруулах 

НҮБУАӨСК-ийн гишүүн орнууд ойн хомсдол доройтлоос үүсэх ялгарлыг бууруулах замаар 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэх механизмд анхаарлаа хандуулж 
тохиролцоонд хүрсэн. Тус механизм нь (REDD +-ийн) ойн хомсдол, доройтлоос үүсэх 
ялгаралтыг бууруулах гэсэн нэршлээр олонд танигдсан. 2011 оны зургаадугаар сард, 
Монгол улс, НҮБ-ын санаачилгаар ойн доройтлоос ялгаралтыг бууруулах (UN-REDD 
хөтөлбөр) –д нэгдэн орсон. Монгол Улс REDD + хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн чухал арга 
хэмжээ авснаар, Монгол Улс 2014 онд Үндэсний REDD + Road Map –ийг баталж, 2016 онд 
REDD + Үндэсний Хөтөлбөрийг албан ёсоор эхлүүлсэн. 

 � Хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь Монгол улсын Засгийн Газар REDD+ хөтөлбөрт 
бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

REDD + -д бэлтгэх нь НҮБУӨСК-ийн хүрээнд REDD +-ийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
чадавх, үйл ажиллагааны системийг хөгжүүлэхэд тухайн улс үүрэг хүлээхэд хүчин 
чармайлт гаргахад хамаарна. REDD + -д бэлтгэх нь UN-REDD хөтөлбөрийн хоёр болон олон 
талт санаачилгуудаар улс орнуудыг хангах дэмжлэг. Энэ нь НҮБУӨСК-ийн хэлэлцээрийн 
хүрээнд тодорхойлогдсон дөрвөн элементүүдийг хөгжүүлэхэд улс орнуудад туслахын 
тулд санхүүгийн болон техникийн дэмжлэг үзүүлэх, үүнд:

 � Үндэсний стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 � Үндэсний Ойн Суурь Түвшин / Ойн Үндэсний Түвшин (ҮОСТ/ҮОТ), 

 � Үндэсний Ойн Мониторингийн Систем, болон 

 � Сөрөг Нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх систем

Үндэсний REDD+ хөтөлбөрийн стратеги буюу үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь ойн салбар 
дахь хүлэмжийн хий ялгаралтыг бууруулан уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх үйл 
ажиллагааг дэмждэг. 

Монгол улсын REDD+ үндэсний стратеги боловсруулна. Энэ нь Монгол орны 
экосистемийн үйлчилгээг хадгалах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сааруулах 
үйл ажиллагаагаар дамжуулан урт хугацааны ойн стратеги боловсруулах, ойг 
илүү уян хатан болгож, ойн доройтол, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, 
Монгол орны Ногоон Хөгжлийн Бодлого болон Тогтвортой Хөгжлийн 
Зорилтуудад хувь нэмэр оруулах болно.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах мэдээллийн хуудаснаас авах боломжтой:

 � Мэдээллийн хуудас 1 - REDD+ ба уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх стратегиуд

 � Мэдээллийн хуудас 2 - REDD+ ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд

 � Мэдээллийн хуудас 3 - REDD+ ба уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох

МОНГОЛ ОРНЫ UN-REDD ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
UN-REDD хөтөлбөр нь ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
буруулах НҮБ-ын хамтарсан санаачлаг юм. 2008 оноос НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр 
(НҮБХХ), Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага (ХХААБ), Байгаль Орчны Хөтөлбөр (НҮББОХ)-
ийн хамтарсан хөтөлбөр нь хөгжиж буй орнуудыг үндэсний REDD+ стратеги боловсруулж, 
хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэхээр хэрэгжиж эхлээд байна.

Монгол улс 2011 онд UN-REDD Хөтөлбөрийн түнш орон болж, 2014 оны 7-р сард UN-REDD 
Хөтөлбөрийн Бодлогын хорооноос Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны 
баталсан “Монгол орны Үндэсний REDD+-д бэлтгэх төлөвлөгөө”-нд үндэслэсэн Монгол 
орны UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөрийг Монгол оронд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн 
болно. Улмаар UN-REDD хөтөлбөрийн хүрээнд манай улсад хэрэгжих Монгол орны UN-
REDD Үндэсний Хөтөлбөрийн баримт бичигт 2015 оны 9-р сарын 18- ны өдөр гарын үсэг 
зурж, 2016 оны 1-р сарын 26-ны өдөр үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа албан ёсоор 
нээлтээ хийсэн.

ҮНДСЭН ЗОРИЛГО
UN-REDD хөтөлбөрийн ерөнхий зорилго нь Монгол Улсын Засгийн Газарт Үндэсний RED-
D+-ийн стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, мөн НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
суурь конвенцийн Варшавын тунхаглалын шаардлагуудтай нийцэн REDD+-ийн үр дүнд 
суурилсан урамшууллыг хүртэхэд туслалцаа үзүүлэх юм.

Үр дүн 1: Үндэсний REDD+ Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт бүрдэж, 
талуудын оролцоо болон мэдлэг сайжирсан байна

Үр дүн 2:  Үндэсний REDD+ Стратегийг боловсруулна
Үр дүн 3:  Ойн хяналтын түвшнийг боловсруулна
Үр дүн 4:  Үндэсний ойн мониторингийн систем, сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах 

мэдээллийн системийг бий болгох
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Гол санаанууд:  
 � Дэлхийн дулаарал ба уур амьсгалын өөрчлөлт нь шатамхай түлшний хэрэглээ, 

газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, ойн хомсдол, газар ашиглалтын өөрчлөлт 
гэх зэрэг CO2, бусад хүлэмжийн хий агаар мандалд ялгарахад хүргэдэг хүний үйл 
ажиллагаанаас шалтгаалсан билээ.

 � Монгол орон уур амьсгалын өөрчлөлтөд туйлын эмзэг бөгөөд сүүлийн үеийн 
хэмжилтээр жилийн дундаж температур 2.4 хэмээр нэмэгдсэн нь дэлхийн дундаж 
өөрчлөлтөөс гурав дахин их байна. Монгол орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
эрсдэл, ган, зуд гэх мэт цаг агаарын эрс тэс үзэгдлүүд улс орны эдийн засаг, байгалийн 
тогтолцоонд хурцаар нөлөөлдөг билээ.

 � Монгол орны ой нь усны тэнцвэрт байдлыг зохицуулах, биологийн олон янз байдлыг 
хадгалах, хөрсний хамгаалал, малын бэлчээр,  самар, үйлдвэрлэлийн модон 
бүтээгдэхүүний хангамж зэрэг нийгэм эдийн засгийн хөгжилд олон төрлийн ашиг 
тусыг өгдөг.

 � Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө нь ой, хээрийн түймрийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж, 
ойн ургалтыг сааруулж, усны хомсдолыг эрчимжүүлэн ойн эрүүл ахуйг сулруулж, 
улмаар хөнөөлт шавжийн дэгдэлтэд эмзэг болгож гангийн нөлөөнд өртөмхий 
болгодог. Ой нь нүүрс төрөгч шингээх, агуулах чанартай бөгөөд ойн хомсдол, ойн 
доройтол нь өөрөө хүлэмжийн хий ялгаруулагч болдог бөгөөд дэлхийн уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд амин чухал үүргийг гүйцэтгэдэг.

 � •НҮБ-ын REDD+ хөтөлбөр ба Засгийн Газрын оролцогч талуудын хамтран гүйцэтгэсэн 
анхдагч судалгаагаар газар ашиглалтын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан ойн хомсдол 
жилд 6,130 га байгаа бол ойн доройтол нь 1986 оноос хойш ойролцоогоор 137,000 га 
байгааг тогтоосон.

 � Хамгаалалт, ашиглалтыг хослуулсан урт хугацааны стратеги нь тогтвортой 
менежмент, зохистой мод бэлтгэлийг эрчимжүүлсэнээр ойн нөөцийг нэмэгдүүлэх, 
хөнөөлт шавьж, ган гачигт тэсвэртэй болгоно. Ойн тогтвортой менежмент нь орон 
нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжүүд болоод засгийн газрын түвшинд эдийн засгийн 
хөшүүргийг бий болгох бөгөөд биологийн төрөл зүйл, ус, бэлчээрийг тэнцвэрт байдлыг 
хадгалах, сайжруулах зэрэг экосистемийн үйлчилгээг бий болгодог.

 � Засгийн газар, эрдэмтэд болон олон нийтийн түнш байгууллагуудтай зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр Үндэсний REDD+ Стратегийг боловсруулна. Энэ нь ойн доройтлыг 
багасгах, эдийн засгийн боломжийг нэмэгдүүлэх, экосистемийн үйлчилгээг хэвээр 
хадгалах, ойн экосистемийг уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход чиглэсэн 
бодлого, арга хэмжээг боловсруулахад чиглэнэ. Энэхүү стратеги нь Монгол орны 
ойг хамгаалах, ашиглахад гадаадын хандивлагчдын дэмжлэгийг чиглүүлэх, хөрөнгө 
оруулалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх болно.

 

1. Дэлхийн дулаарлын шалтгаан юу вэ?
Агаар мандал дахь нүүрстөрөгчийн хэмжээ 650,000 жилийн турш 300 ppm–ээс дээш 
гарч байгаагүй ба одоогийн түвшин 380 ppm-д хүрээд байна. Үүний үндсэн шалтгаан нь 
малтмал түлшний хэрэглээ хөгжингүй орнуудад өндөр байсан ба сүүлийн жилүүдэд Хятад, 

Энэтхэг, Индонез зэрэг эдийн засаг нь эрчимтэй өсөж буй орнуудад малтмал түлшний 
хэрэглээ улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаатай шууд холбоотой.

Ойг ихээр огтолж, хомсдуулснаар агаар мандалд ялгарах хүлэмжийн хийн хэмжээг улам 
бүр нэмэгдүүлэх ба ингэснээр нүүрстөрөгчийг шингээх эх газрын чадавхыг бууруулдаг. Ой 
нь хүн амын усан хангамжийн нөөцийг хадгалах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, 
хөрсний элэгдлийг бууруулах, иргэд ойгоос самар, жимс, түлш, мод, модон бүтээгдэхүүн 
бэлтгэх зэрэг маш олон талт үр ашигтай.  

 � Ой нь нүүрстөрөгчийг шингээх болон нөөцлөх чадвартай тул дэлхийн уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн системд маш чухал нөлөөтэй. Учир нь ойн хомсдол болон доройтол 
тасралтгүй үргэлжилснээр хүлэмжийн хийн ялгаралт улам бүр нэмэгддэг байна.  

 � Сүүлийн үеийн тооцооллоор дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын 10% орчим нь 
ойд хамаарч байна (IPCC, 2013).

2. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл
Дэлхийн түүхэнд уур амьсгалын өөрчлөлт тодорхой хэмжээнд явагдаж байсан хэдий ч 
энэ удаа урьд байгаагүй хурдацтай явагдаж байгаагийн зэрэгцээ дэлхий дээр 7 тэрбум 
хүн ам оршин сууж байна. Аж үйлдвэржилтээс хойш дэлхий дахины температур 0.7 хэмээр 
нэмэгдсэн байна.  НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх тухай суурь конвенцийн 
2015 оны Парисын уулзалт буюу “COP 21”-ийн үеэр дэлхийн температурын дундаж 
өсөлтийг 1.5 хэмээс хэтрүүлэхгүй байх зорилт тавьсан; олон мэргэжилтэн температур 
2 хэмээр нэмэгдэх нь дэлхийн экосистем, хүн амд сүйрлийн аюултай гэж үзсэн. Монгол 
орон уур амьсгалын өөрчлөлтөд туйлын эмзэг, сүүлийн үед хэмжсэн жилийн дундаж 
өсөлт 2.4 хэм хүрсэн нь дэлхийн дунжаас даруй гурав дахин илүү байна. Монгол орон 
дахь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн талаар дараах үндсэн мэдээллийг дурдаж 
болно:• Монгол орны • жилийн дундаж температур нь дэлхийн дундаж температурын 
өсөлтөөс гурав дахин илүү өссөн;

 � Зундаа хуурай, халуун үе уртсаж, өвөлдөө хүйтэн үе нь богиноссон;

 � Жилийн хур тунадасны өөрчлөлт ялгаатай, төвийн бүсээр буурч, өрнөд ба дорнод 
бүсүүдэд нэмэгдэж байгаа хэдий ч хэзээ орох, хүртээмж нь ямар байх нь ургамал 
ургалтад шийдвэрлэх нөлөөтэй;

 � Мөнх цэвдэг, мөнх цас хайлан хомсдож байгаа нь урсгал усны хэмжээ, зундаа ой, 
байгалийн экосистемийн ургалтад хүртэх байдалд нөлөөлж байна; 

 � Бэлчээрийн гарц уур амьсгал, цаг агаарын хэв байдлын нөлөөнд өртөж байгаа нь 
гантай жилийн өвлийн бэлчээрлэлтийн үеэр ойн зах ирмэгт нөлөөллийг нэмэгдүүлж 
болзошгүй;

 � Ихэнх сөрөг нөлөөлөл уур амьсгалын хувьсмал байдал, ган, зуд, шуурга гэх мэт эрс 
тэс үзэгдлээс үүдэж байна. Эдгээр нь аажмаар улс орны эдийн засаг, экосистемүүдэд 
нөлөөлөх болно. Газар тариалан, мал аж ахуй, бэлчээр, ус хамгийн эмзэг өртөмхий 
байна.

3. Монгол орны Ой ба уур амьсгалын өөрчлөлт 
3.1 Монголын ой
Монгол улсын ойн сан ойролцоогоор 18 сая га талбайг эзэлж, нийт газар нутгийн 11.8% 
орчим хувийг бүрхдэг (ОСХТ, 2015). Энэхүү ойн санг сэрүүн бүсийн ой ба нутгийн өмнөд 
хэсгээр ойролцоогоор 4,699,500 га-д тархсан заган ой гэсэн хоёр үндсэн ой бүрдүүлнэ.

 � Сэрүүн бүсийн ой нийтдээ 13.1 сая га талбайг эзэлдэг ба навчит болон шилмүүст 
модноос бүрддэг, ойт хээр, уулын бүсэд ургадаг, зонхилох модны төрөл нь сибирийн 
шинэс, нарс, өргөн навчит төрөл зүйлүүд, тухайлбал хус, улиас, улиангар байна. 

 � Нутгийн өмнөд хэсэгт орших заган ой нь говь, цөлийн бүсэд ургадаг, нийт 4.6 сая га 
талбайг эзэлдэг, мод нь таруу, 4 метрээс дээш ургах нь ховор, биомасс нь ерөнхийдөө 
маш бага. Заган ой нь хуурай бүсийн хөрсний тогтвортой байдлыг хангаж, цөлжилтийг 
бууруулахад чухал үүрэгтэй.

3.2 Эдийн засгийн үнэ цэн 
ДНБ-ий тухайн салбарын бүртгэгдсэн татвараас харахад (Одоогоор 0.5% -иас бага - 70 
тэрбум орчимд төгрөг буюу 40 сая ам.доллар), ой нь бага эсвэл огт үнэгүй гэж тодорхой 
ойлгогдох болно. Гэвч бодит байдал дээр энэхүү мэдээллээс эрс ялгаатай байдаг. 
Сүүлийн үеийн нэгэн судалгаагаар Нэгдсэн Үндэсний Хөгжлийн Хөтөлбөр сонгогдсон 
сэрүүн бүсийн ойн үйлчилгээнээс үндэсний хуримтлалын санд жилд 430 тэрбум орчим 
төгрөгийн бий болгодог: энэ дүр зураг ДНБ –ийн “албан ёсны” үнэлгээнээс багадаа зургаа 
дахин их болохыг харуулж байна.

 � Үйлдвэрлэлийн болон түлээний мод одоогийн байдлаар жилд бараг 200 тэр бум 
төгрөгийн өртөгөөр зарагдаж байгаа (142 сая ам доллар), бa үйлдвэрлэгчдийн үйл 
ажиллагааны ашиг нь 66 тэрбум төгрөг (48 сая ам доллар). Энэхүү орлогын тэн 
хагасаас илүү нь зөвшөөрөлгүй олборлолтоос олж буй ашиг байдаг. “Үндэсний ойн 
тооллого”-оор улс орон даяар ойн сангаас дээж авч, одоогийн нөөцийг зохих хууль 
тогтоомжийн хүрээнд, шаардлагатай чадавхи бэжхүүлсний үндсэн дээр тогтвортой 
аргаар ашиглаж болох бүс нутгуудыг тодорхойлсон;

 � Ойн дагалт баялаг-ийн хураамж нь жилд бараг 16.5 тэр бум төгрөг (12.18 сая ам 
доллар), сэрүүн бүсийн ой бүхий суманд орон нутгийн хүн амын тал хувь нь тархдаг. 
Энэ үнийн 90%-аас илүү нь зөвшөөрөлгүй, ба дөрөвний гурав нь зах зээлд гардаггүй 
ба энэ нь ахуйн хэрэглээнд зориулдаг гэж тооцоолсон.

 � Бэлчээр нь малчдын хувьд улирлын чанартай мал аж ахуйн нийт ашгийн чухал ач 
холбогдолтой, өртөг нь илүү төгрөгөөс 34.5 тэрбум төгрөгөөс (24.70 сая ам доллар) 
давдаг үндсэн эх үүсвэр юм. Ойн зах, ирмэгийн менежментийг сайжруулж малчдад 
бэлчээрийн үр шимийг нэмэгдүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх, нөхөн сэргээлтийг дэмжих 
хэрэгтэй бөгөөд нөгөө талаараа бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр ой яваандаа устах эрсдэл 
бий.

 � Ангийн аж ахуй сэрүүн бүсийн ойн газарт зөвшөөрлийн дагуу орон нутгийн зах зээлд 
борлуулсан ашиг жилд 91 сая төгрөгөөс бага (65,000 сая ам доллар), хэрвээ спорт 
ангийн чиглэлээр бол 2.7 тэрбум (1.9 сая ам доллар) төгрөг.   

 � Ойд суурилсан чөлөөт аялал жуулчлал нь 22.7 тэрбум төгрөгийн орлогыг бүрдүүлж, 
улмаар 6000 ажлын байр, 18.31 тэрбум төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлс бий болгож, 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулах шууд хувь нь 55.26 тэрбум төгрөг байх юм. 

Эдийн засагт тусах нөлөө нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулах нийт хувь нь 144 
тэрбум төгрөг болно. 

 � Усны нөөц хамгаалах үйлчилгээ Туулын дээд савд л гэхэд жилд 27.2 тэрбум 
төгрөгийн (US$ 19.6 сая) үнэ цэн бий болгож байна. энэхүү экосистемийн үйлчилгээг 
дутуу үнэлдэг, экосистемийн үр шим, ойн усны нөөцийн буданжуулах нөлөө бороо 
тогтооход чухал ач холбогдолтой, голын эргийн ой, загийн ойн баян бүрд ч бас усны 
нөөц хамгаалахад тусалдаг гэж үздэг. 

Зураг 1.0-т ойн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хэрэглэгчдэд ногдох цэвэр ашиг 430 тэрбум 
(US$284 сая)  болохыг үзүүлэв. Засгийн газар ойн нөөц ашиглалтаас 36 тэрбум төгрөгийн 
(US$26.3 сая) орлого хүртэх ба үүнд аялал жуулчлал, ус багтсан ба харин ойд түшиглэсэн 
аж ахуйн нэгжүүдийн албан татварыг оруулаагүй болно. 
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3.3  Монгол орны ойд тулгарч буй аюул
Монгол орны ойд хүний буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан түймэр гэх мэт хүнээс 
шууд хамраалтай аюулаас эхлээд ойн буруу, тогтвортой бус менежмент, уур амьсгалын 
өөрчлөлт, хөнөөлт шавж, удирдлагын дутагдал гэх мэт дам нөлөөллүүд аюул учруулж 
байна. НҮБ-ын REDD+ хөтөлбөр ба засгийн газрын хамтрагч байгууллагуудын эхний 
судалгаагаар газар ашиглалтын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан ойн хомсдолийн түвшин 
Монголд бага байдаг, жилд 6130 га, харин ойн түймэр, шавжны дэгдэлтээс шалтгаалсан 
ойн доройтол 1986 оноос хойш жилд 137000 га байжээ. 

Ойн түймэр нь Монгол элбэг тохиолддог ба нийт түймрийн  90% нь хүний нөлөөтэй байдаг 
байна. Нэгэнт шатсан талбай, титмийн бүрхэвчгүй болсноор өвслөг ургамалд ашигтай, 
тиймээс мал амьтны бэлчээрлэлтэд өртөх, түймэрт өртөж доройтсон модод хортон болон 
мөөгөнцрийн дайралтад эмзэг болсон байдаг

Ойн урт хугацааны тогтвортой менежмент, түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, түймэр гаргасан тохиолдолд шийтгэлийг 
чангатгах, түймрээс хамгаалах багийн чадавхыг бэхжүүлэхэд анхаарах 
хэрэгтэй.


