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ӨМНӨХ ҮГ

Монгол Улсын Засгийн газраас сүүлийн жилүүдэд дэлхий 
нийтийн чиг хандлагад нийцүүлэн “Ногоон хөгжлийн бодлого”,  
“Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд” зэргийг боловсруулан,  баталж 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа нь ногоон хөгжлийн замаар  эргэлт 
буцалтгүй замнахаар  шийдсэн болохыг илтгэн харуулж байна. 
Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд олон хүчин зүйлсийн нөлөөлөл,  
харилцан үйлчлэл тохиож буй бөгөөд үүний нэн тэргүүнд уур  
амьсгалын өөрчлөлтийг зөв зохистойгоор  шийдвэрлэх зайлшгүй 
шаардлага тулгарч байгаа билээ.

Дэлхийн уур  амьсгалын өөрчлөлтийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн 
байгалийн нөөцийн зохистой ашиглалт,  хамгаалалтай холбоотой 
олон чухал хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжиж байгаа ба 
эдгээрийн нэг нь Монгол орны Үндэсний REDD+ хөтөлбөр  болно. 
Ойн хомсдол,  доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулахад чиглэсэн REDD+ хөтөлбөр  нь дэлхийн байгаль 
орчны (ойн нүүрстөрөгчийн нөөц,  биологийн төрөл зүйл г.м) 
нөөцийг хамгаалах,  газрын доройтлыг бууруулах,  хөдөөгийн 
иргэдийн амьжиргааг сайжруулах,  уур  амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицоход нь туслах замаар  ногоон хөгжилд хувь нэмэр  
оруулах зорилготой билээ.

Уур  амьсгалын өөрчлөлтөнд ойн үзүүлэх нөлөө асар  их 
байгааг дэлхий нийтээр  хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд Монгол 
орны ой нь тус улсын тогтвортой хөгжлийн зорилго,  зорилт,  
хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл,  бодлогод хувь нэмрээ оруулах 
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асар  их боломжтой. Тухайлбал,  мод,  модон бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг ойгоос бэлтгэх,  ойн дагалт 
баялгийг ашиглах замаар  иргэд,  аж ахуйн нэгж байгууллагууд 
нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн ашиг орлого  
олохын зэрэгцээ,  ойн экологийн ач холбогдлыг дээшлүүлэхэд 
хүн бүрийн оролцоо,  зөв хандлага зайлшгүй чухал байгаа юм. 

Иймд ойтой шууд харьцаж үйл ажиллагаа явуулах ой модны 
үйлдвэрлэлийн чиглэлийн “Ойн инженер”,  “Мод боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн технологи” зэрэг хөтөлбөрөөр  дээд боловсрол 
эзэмшиж буй залуу үе  ойн тогтвортой менежментийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх,  ойн доройтол,  хомсдолоос үүдэлтэй 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж,  нүүрстөрөгчийн 
шингээлтийг нэмэгдүүлэх боломжийн талаар  тодорхой мэдлэг,  
чадвар,  дадал эзэмшиж төгсөн гарах шаардлагатай байгаа болно.

Монгол орны UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөр  нь ШУТИС-ийн 
Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэнтэй хамтран энэхүү 
сурах бичгийг Их Дээд сургуулийн инженерийн мэргэжлийн 
оюутнуудад байгаль хамгаалал,  байгалийн нөөцийн ашиглалтын 
тухай мэргэжлийн мэдлэг олгоход зориулан гаргаж байна.

Монгол орны UN REDD 
Үндэсний Хөтөлбөрийн дарга Б.Оюунсанаа
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Бүлэг 1. ОЙН ЭКОЛОГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ, 
ТҮҮНИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Монгол орны ой мод нь Сибирийн их тайга,  Төв Азийн хээр,  
цөлийн заагт эх газрын эрс тэс уур  амьсгалын нөхцөлд Азийн 
гурван томоохон усан хагалбарыг даган ургадаг,  гол мөрний 
усны нөөц,  урсацыг зохицуулах,  хөрсийг элэгдэл,  эвдрэлээс 
хамгаалах,  уур  амьсгалыг зөөлрүүлэх,  мөнх цэвдэгийг тогтоон 
барих,  хүлэмжийн хийг шингээж,  хүчилтөрөгч ялгаруулах,  
амьтан,  ургамал,  бичил биетний амьдрах тааламжтай орчныг 
бүрдүүлэх зэрэг экологийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Ой модны үүрэг, ач холбогдол

Ойн баялаг нь дэлхийн хуурай газрын гадаргын гуравны 
нэг орчим хувийг эзлэх боловч анхдагч цэвэр  бүтээгдэхүүний 
бараг хагас хувийг дангаараа бий болгож,  хуурай газрын 
ургамлын нүүрстөрөгчийн 80 гаруй хувийг нөөцөлж байдаг. 
Хуурай газар  болон далай тэнгисийн ургамлын бүх биомассын 
92 хувь нь ойд ноогддог. Ойн экосистем нь фотосинтезийн явцад 
нүүрстөрөгчийг их хэмжээгээр  шингээж биомасс хэлбэрээр  
нөөцөлдөг тул дэлхийн нүүрстөрөгчийн эргэлтэнд зонхилох үүрэг 
гүйцэтгэнэ. Иймээс уур  амьсгалын өөрчлөлтийн талаар  1997 
онд Япон улсад болсон НҮБ-ийн чуулга уулзалтаар  баталсан 
Киотогийн протоколд ойжуулалт хийх замаар  хүлэмжийн хийн 
шингээлтийг нэмэгдүүлэх талаар  заасан байна. /8/

Хүн төрөлхтөн эрт дээр  үеэс эхлэн ойгоос мод бэлтгэж өөрийн 
модон материалын хэрэгцээг хангаж ирсэн бөгөөд шинжлэх ухаан 
техникийн хөгжил дэвшилттэй холбоотойгоор  олон төрлийн 
зохиомол материал,  бүтээгдэхүүнийг бий болгон ашиглаж байгаа 
боловч модон материал,  бүтээгдэхүүний хэрэгцээ тасралтгүй 
өсөж,  нийгмийн амьдралд өндөр  байр  суурь эзэлсээр  байна. 
ХХ-р  зууны эхэн үед модноос 2-2.5 мянга,  дунд үед 4.5-5 мянга 
орчим нэрийн бүтээгдэхүүн гаргаж авч байсан бол орчин үед 20 
гаруй мянган нэр  төрлийн бүтээгдэхүүн гарган авч байна. /1/

Монгол улсын хэмжээгээр  1980-2014 онд нийт 37.3 сая шоо  
метр  мод бэлтгэж төрөл бүрийн зориулалтаар  ашиглаж иржээ. 

Байгаль дээр  тохиолдох биетүүдийн атомын 99.6%  нь 
зөвхөн устөрөгч,  хүчилтөрөгч,  нүүрстөрөгчөөс тогтдог. Үүнтэй 
холбоотойгоор  ус,  хүчилтөрөгч,  нүүрсхүчлийн хийн эргэлт нь 
шим мандалын хувьд амин чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Зуны нэг 
өдөр  1 га шилмүүст ой фотосинтезийн явцад агаараас 220-275 кг 
нүүрс хүчлийн хий шингээж,  180-215 кг хүчилтөрөгч ялгаруулж,  
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120-150 кг органик бодисыг нийлэгшүүлж байдаг. Ийнхүү ойд 
мод нь хүн төрөлхтөнийг органик бодис,  түлш,  эрчим хүчээр  
хангаж,  хүлэмжийн хий үүсэх нөхцөлийг бууруулж,  эх дэлхийг 
хүчилтөрөгчөөр  хангаж байдаг. Дундажаар  хоногт нэг том мод 
180 л хүчилтөрөгч ялгаруулдаг,  нэг хүн 360 л,  ачаалалтай 
ажиллах үед 700-900 л хүчилтөрөгч хэрэглэдэг гэж тооцвол,  
2-5 мод хүний хүчилтөрөгчийн хоногийн хэрэгцээг хангана.

Ой мод нь агаарын хүчилтөрөгчийн молекулийг задалж,  
ионжуулах үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүний эрүүл мэнд,  физиологийн 
хэвийн үйл ажиллагаанд хүчил төрөгчийн хөнгөн ион чухал ач 
холбогдолтой. Хүн хүчилтөрөгчийн ионжсон агаараар  амьсгалсан 
үед бие  эрүүл,  ухаан саруул байдаг. Ойтой газар  1 см3 агаарт 
2000-2500 хөнгөн ион байдаг бол ойгүй газар  1000,  олон хүнтэй 
битүү тасалгаанд 25-100 ион байна. 

Ихэнх модлог ургамал нь агаарт байгаа өвчин үүсгэгч бактерийг 
устгах үйлчлэлтэй тусгай дэгдэмтгий бодис ялгаруулдаг. Эдгээр  
бодисыг фитонцид гэж нэрлэнэ. Зуны хугацаанд 1 га навчит ой 
3 кг,  шилмүүст ой 5-10 кг,  арцан ой 30 кг фитонцид ялгаруулна. 
Дунд зэргийн хотын агаарыг цэвэршүүлэхэд 2-3 кг фитонцид 
хангалттай. Монголчууд фитонцид хамгийн их ялгаруулдаг 
ургамал болох Хонин арцны шилмүүсийг нунтаглан арц хийж 
ахуй,  амьдралдаа өргөн хэрэглэж ирсэн.

Нэг га ойн навч,  мөчрийн гадаргуу нь навчит модонд 5-6 га,  
шилмүүст модонд 10-12 га хүрдэг тул нэг га ой нь жилд 40-100 
тн тоосыг өөртөө барьж,  18-20 сая м3 агаарыг цэвэрлэж байдаг. 

Ой мод нь ус хамгаалах,  зохицуулах,  усны чанарыг 
дээшлүүлэх,  хөрсийг элэгдэл,  эвдрэлээс хамгаалахад онцгой 
үүрэг гүйцэтгэнэ. Ойн хөрсний өнгөн хэсэгт дутуу ялзарсан навч,  
шилмүүс,  хагд өвс,  органик бодисоос бүрэлдсэн “хөвх” хэмээн 
нэрлэгдэх сэвсгэр  давхарга байдаг. Хөвх нь хөрсний гадаргуугаар  
урсах борооны болон хайлсан цасны усыг шингээн,  үерийн усны 
сөрөг нөлөөг бууруулж,  гол горхины усны байнгын эх ундарга 
болдог. Тухайн нутгийн ойрхог чанарыг 10%  нэмэгдэхэд голын 
усны жилийн дундаж урсац 8-11%  нэмэгддэг байна. Жишээ нь 
Сэлэнгэ мөрний усны 73%  хувь нь ой модноос эх авч урсдаг. 
Монгол орны ой мод нь хөрсний гадаргын усны урсацыг 20-100 
дахин багасгаж,  хөрсийг элэгдэл,  эвдрэлээс хамгаалдаг. 

Ой мод,  таримал ой нь тухайн нутгийн хур  тунадас,  чийгийн 
хангамжийг нэмэгдүүлж,  бичил уур  амьсгалын таатай нөхцөл 
бүрдүүлнэ. Ой мод нь агаарын тунадасыг 5-15 %,  шүүдэр,  хярууг 
30-40%  нэмэгдүүлнэ. Шинжлэх ухааны академийн Ботаникийн 
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хүрээлэнгийн эрдэмтдийн судалгаагаар  зуны хугацаанд Төв 
Хангай,  Хэнтийн шинэсэн ойн агаарын чийг задгай газрынхаас 
4-8 %,  хөрсний чийг 3-30 %  илүү байна. Тариалангийн талбай 
хамгаалах ойн зурвас байгуулсны дүнд агаарын харьцангуй 
чийгийг 2-10 %,  1 га-гаас авах ногоо,  үр  тарианы ургацыг 
дундажаар  25-30%  нэмэгдүүлж,  тогтвортой ургац авах 
боломжтой болно. /23/  Иймээс “Ой бол ус,  ус бол ургац,  ургац 
бол амьдрал” гэж ойн ач холбогдлыг товчоор  тодорхойлдог. 

Аливаа улс,  бүс нутгийн ой бол зөвхөн тэр  бүс нутагтаа 
төдийгүй хил залгаа оршдог улс орон,  тэр  ч бүү хэл манай 
дэлхийн экологийн тэнцвэрт байдалд шууд болон дам нөлөөлдөг. 
Ойг түймэр,  хөнөөлт шавжаас хамгаалах,  зөв зохистой ашиглах,  
ойн байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих арга хэмжээг цаг 
алдалгүй авч явуулахын зэрэгцээ зориудаар  ойжуулах ажлын 
цар  хүрээг эрс нэмэгдүүлэх замаар  хүрээлэн байгаа орчны 
экологийн доройтол,  даян дэлхийн дулаарлын хор  уршгийг 
багасгаж,  цөлжилт хуурайшилтыг тогтоон барьж,  экологийн 
тогтвортой,  тэнцвэрт орчин бүрдүүлж чадна.

Монгол орны ойн тархалтын онцлог 
Дэлхийн бөмбөрцгийн экватороос хойд туйл хүртэл уур  

амьсгал өөрчлөгдөж байдагтай холбоотойгоор,  өргөргийн дагуу 
байгалийн бүсшилт үүсдэг. Монгол улс нь хойд өргөргийн 41-52 
хэм,  зүүн уртрагийн 88-120 хэмийн хооронд оршдог,  хойноос 
урагшаа 1259 км,  баруунаас зүүн тийш 2392 км нутаг дэвсгэртэй. 
Манай орныг дайран өнгөрөх меридианы дагуу хойд туйлаас 
эхлэн Арктикийн тундр,  жинхэнэ тундр,  ойт тундр,  тайга,  
хээр,  заримдаг цөл,  цөлийн бүс илэрдэг. Нутаг орны уулархаг 
нөхцлийг харгалзахгүйгээр  зөвхөн өргөргийн хувьд авч үзвэл 
манай орны нутаг дэвсгэр  дээр  хээр,  цөлийн хээр,  цөлийн 
гэсэн ургамалжлын 3 үндсэн бүс илрэх бололцоотой юм. /11/

Зураг 1.1. Монгол орны ойн тархалтын зураг
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Аливаа уулархаг орны адил Монгол орны ургамал нөмрөгийн 
тархалт нь өндрийн бүслүүрийн зүй тогтолд захирагдана. Далайн 
түвшнээс дээш өндөр  ихсэх тусам агаарын даралт,  температур  
багасаж,  чийг,  хур  тунадас нэмэгдэж,  ургамалжлын өндрийн 
бүсшилт үүсдэг. Монгол орны нутаг дэвсгэр  дундажаар  далайн 
түвшнээс дээш 1580 м өндөрт оршдог,  нутгийн хойд хэсгээр  
Хангай,  Хэнтий,  Монгол болон Говь Алтай зэрэг өндөр  уул 
нурууд байдгаас шалтгаалж өргөргийн хувьд хээрийн бүс 
байх ёстой газар  өндөр  уул,  уулын тайга,  ойт хээр  гэсэн 
ургамалжлын 3 босоо  бүслүүр  илэрч,  сэрүүн,  хуурай уур  
амьсгалтай нөхцөлд ургадаг шилмүүст болон навчит ой тархах 
нөхцөл бүрэлдсэн байна. Харин нутгийн өмнөд хэсэгт говь,  
цөлийн нөхцөлд зохицсон заган ой тархан ургадаг. /11/

Эх газрын эрс тэс уур  амьсгалтай манай орны нөхцөлд уулын 
өвөр  болон ар  хажууд ургамлын бүслүүрийн тэгш хэм өөр  байх 
үзэгдэл өргөн ажиглагддаг. Хангай,  Монгол Алтайн нуруунд 
уулын энгэрт хээрийн ургамалжил,  уулын хойд хажуугаар  ой 
мод ургадаг. Харин Жид,  Хэнтийн нурууны төв хэсэгт ой мод 
уулын хажуугийн бүх зүг зовхист тархсан байдаг. 

Монгол орны уулын ой ургамалжил нь өндрийн бүслүүр  
үүсгэж ургадаг. Ойн ургамалжлын өндрийн бүслүүр  гэдэг нь 
уулын өндрийн тодорхой хил хязгаар  дотор  уур  амьсгалын 
ижил нөхцөлд оршдог ургамалжлын нэг хэв шинжид хамаарах 
ойн зурвас юм. Монгол орны хэмжээнд ойн ургамалжлын дараах 
бүслүүрийг ялгасан байна. Үүнд: ойт хээр,  тайгархаг,  уулын 
тайга,  хуурай хөвдөт тайгажуу ба цармын ой. Эдгээр  бүслүүр  
нь уур  амьсгалын нөхцөл,  ой үүсгэгч мод,  хөрс,  ургамал,  ойн 
бүтээмж,  ойн сэргэн ургалтын явц,  ургамлын бүлгэмдлийн 
солигдолтын чиглэл,  ойг нөхөн сэргээх арга зам зэрэг үндсэн 
үзүүлэлтээрээ өөр  хоорондоо  ялгагдана. Ойн ургамалжлын 
өндрийн бүслүүр  нь бүс нутгийн түвшинд харилцан адилгүй 
байдгийг харгалзан манай орны хойд ойрхог хэсгийг 3 муж,  9 
хошуунд ялгаж Монгол орны ой-ургамалжлын мужлалт хийсэн 
байна.

Ойн нөөц баялаг
Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ургадаг бүх төрлийн мод,  заг,  

сөөг,  таримал ойн нөөцийг Монгол орны ойн сан гэж нэрлэдэг. 
Газрын тухай хуулиар  ой сан бүхий газарт ой мод,  загтай 
газар,  модыг нь огтолсон талбай,  ойн цоорхой,  зурвас,  ойг өсгөн 
үржүүлэхэд зориулсан,  ой тэлэн ургах боломжийг хангахуйц 
газар  тус тус хамаарна. Ойн сангийн нийт талбайг дотор  нь ойн 
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ба ойн бус (ойн захаас гадагш 100 метр  доторх газар,  уулын 
модгүй энгэр,  эгц хажуу,  ой сан доторх хадлан,  бэлчээр,  элс,  
ус намаг г.м.) гэж хоёр  ангилна. Ойн талбай нь ойгоор  бүрхэгдсэн 
ба бүрхэгдээгүй талбайнаас бүрдэнэ. /25/

Ойгоор  бүрхэгдсэн талбай нь байгалийн ой,  сөөгөн торлог,  
таримал ойгоос бүрдэнэ. Монгол орны ой зохион байгуулалтын 
практикт 0.3-аас дээш өтгөрөлтэй моддыг ойгоор  бүрхэгдсэн 
талбайд оруулдаг бол НҮБ-ийн Хүнс,  хөдөө аж ахуйн 
байгууллагаас гаргасан тодорхойлолтоор  0.5 гектараас их 
талбайтай,  модны титэмийн бүрхэц нь 10 хувиас илүү,  5 метрээс 
өндөр  ургасан байгалийн модтой талбайг ой гэж үздэг. /11/

Ойгоор  бүрхэгдээгүй ойн талбайд тармаг ой,  түймэр  шатсан,  
огтолсон,  хөнөөлт шавж,  цас,  хүчтэй салхинд булгарч унасан 
болон ойжиж байгаа талбай ордог. Тармаг ой гэдэг нь 0.3-аас 
бага өтгөрөлтэй сийрэг модтой талбай бөгөөд хүчтэй салхи,  
шуурга,  цас,  хөнөөлт шавж,  өвчин,  түймэр,  ган гачиг,  зүй бус 
огтлолтын нөлөөгөөр  үүсдэг. Түймэрт өртөж бүх мод нь булгарч 
унасан газрыг шатсан талбайд,  бүх модыг огтлож авсан газрыг 
огтолсон талбайд,  байгалийн аясаар  ой тэлэн ургаж байгаа 
сийрэг өсвөр  модтой газрыг ойжих талбайд тус тус хамааруулна. 

БОНХАЖЯ-ны дэргэдэх Ойн судалгаа,  хөгжлийн төвөөс 2017 
онд гаргасан мэдээгээр  манай орны ойн сангийн нийт талбай 
18321,3 мян.га,  үүнээс ойн талбай 17777.8 мян. га (93%),  ойн 
бус талбай 543.5 мян. га (3%) байна. Ойн талбайн 68.5 хувь буюу 
12174.8 га газар  ойгоор  бүрхэгдсэн,  үүнээс байгалийн ой 11388.0 
мян. га,  сөөг торлог 784.7 мян. га,  таримал ой 2.1 мян. га,  31.5 хувь 
буюу 5603.0 мян. га нь ойгоор  бүрхэгдээгүй талбай эзэлж байна. 
Тухайн газар  нутгийн ойгоор  бүрхэгдсэн талбайг нийт нутаг 
дэвсгэрт харьцуулж,  хувиар  илэрхийлсэн үзүүлэлтийг ойрхог 
чанар  гэх бөгөөд манай орны ойрхог чанар  7,8 хувь болно. /28/

Монгол улсын ойн сан 140 гаруй зүйлийн мод,  сөөгөөс 
бүрдэх бөгөөд 63.0 хувийг шинэс,  10.5 хувийг хус,  5.5 хувийг 
хуш,  4.3 хувийг нарс,  1.5 хувийг бургас,  0.3 хувийг улиас,  0.2 
хувийг гацуур,  0.1 хувийг улиангар,  0.03 хувийг хайлаас,  0.01 
хувийг жодоо  тус тус эзэлнэ. Эндээс үзэхэд байгалийн ойгоор  
бүрхэгдсэн талбайн 85.4 хувийг нутгийн хойд хэсгээр  ургадаг 
шилмүүст,  навчит ой,  14.6 хувийг өмнөд хэсгээр  ургадаг заган 
ой бүрдүүлж байна. /17/

Монгол орны ойн нөөц 1243.2 сая шоометр,  үүнээс 78.6 хувийг 
шинэс,  9.3 хувийг хуш,  6.2 хувийг хус,  4.9 хувийг нарс,  0.2 
хувийг гацуур,  0.27 хувийг бургас,  0.14 хувийг заг,  0.2 хувийг 
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улиас,  0.02 хувийг жодоо,  0.05 хувийг улиангар,  0.01 хувийг 
хайлаасан ой тус тус эзэлнэ. “Ойн тухай” Монгол улсын хуулинд 
хамгаалалт,  ашиглалтын хэлбэр,  экологи-эдийн засгийн ач 
холбогдлыг харгалзан ойн санг хамгаалалтын ба ашиглалтын 
гэсэн 2 бүсэд ангилсан. Монгол орны ойн сангийн нийт талбайн 
79.4 хувийг хамгаалалтын бүсийн ой,  20.6 хувийг ашиглалтын 
бүсийн ой эзэлнэ.
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Зураг 1.2. Монгол оронд ургадаг зонхилох модод
Эх сурвалж: ШУТИС, ОМССХ

Ойн бусад салбарт үзүүлэх нөлөө.

Хүн төрөлхтөнд үзүүлж буй ойн экологийн ач холбогдол нь 
үнэлж баршгүй их бөгөөд түүнийг үнэлэхэд бэрхшээлтэй байдаг. 
Ойн экологийн ач холбогдлын хамрах хүрээ асар  өргөн учир  
ерөнхийд нь биосферийн ба нийгмийн гэж ангилдаг. 

Биосферийн ач холбогдолд цаг уур,  хөрс,  усан мандал болон 
шим мандлыг бүрэлдүүлэх үйл ажиллагаа орно. Ой нь олон 
зүйлийн ургамал,  амьтны тогтвортой амьдрах нөхцөл болон 
биологийн олон янз байдлыг бүрэлдүүлдэг юм. Ой нь биосферийн 
оршин тогтнох,  тогтвортой байх гол нөхцөл болсон хөдөлгөөнт 
тогтвортой байдлыг үргэлж хангаж байна. /7/

Ойн нийгмийн шууд бус ач холбогдлыг орчин бүрдүүлэгч,  
ариутган шүүгч,  сэтгэлзүйн болон түүхий эдийн гэж ангилан 
үзнэ.

Орчин бүрдүүлэгч,  ариутган шүүх ач холбогдол нь фитонцид 
ялгаруулах,  агаарт озон бүрэлдүүлэх,  тоос,  тоосонцрыг 
шингээх,  усны эх булгыг хамгаалах зэргээр  илэрдэг. 

Сэтгэлзүйн ач холбогдол нь рекреацийн буюу амралтын,  
гоо  сайхны,  шинжлэх ухааны,  дурсамжын гэх мэт хэлбэрээр  
тодорхойлогдоно.

Ойн түүхий эдийн ач холбогдлыг л голчлон анхаардаг байна. 
Модон материалын хэрэглээнээс гадна ойн ан агнуурын болон 
дагалдах баялаг,  жимс,  жимсгэнэ мөөг болон хадлан болон 
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малын бэлчээрийн ач холбогдол,  хэрэглээг тооцож үздэггүй 
ажээ. Гэтэл модон түүхий эдийн эдийн засгийн ач холбогдол 
ойн нийт ач холбогдлын 19-30 хувиас хэтэрдэггүй байна. /16/

Хүн төрөлхтөн ойг ашиглалт,  хамгаалалт,  амралтын зорилгоор  
ашиглаж байна. Модон түүхий эдээр  хангагч,  агаар  ариутган 
шүүгч ой нь олон зүйлийн ургамал амьтны орчин тогтнох гэр  
юм. Ой бол байгаль эхийн бэлэглэсэн үнэт эрдэнэсийн нэг юм. 

Ой нь хүн төрөлхтөн,  ургамал,  амьтны оршин тогтнох өлгий 
билээ. Түүний эдийн засгийн,  экологийн,  нийгмийн хэмжүүр  
хязгаарлашгүй их.

Ойтой харьцаж буй хүний үйл ажиллагааг дараах байдлаар  
тодорхойлж болно.

1. Модон бүтээгдэхүүн болон түлээ
2. Амьдрах орчин,  биологийн олон янз байдал
3. Жуулчлал
4. Амралт,  чөлөөт цаг 
5. Хөрс,  ус,  агаарыг хамгаалах ариун байлгах
6. Нүүрстөрөгчийг багасгах,  хуримтлуулах,  цаг уурт нөлөөлөх
7. Ан агнуур
8. Боловсрол,  шинжлэх ухаан,  сурган хүмүүжүүлэх

Ой нь олон талт үйл ажиллагаатай. Хүн,  байгаль,  ойн 
нөхөрлөл,  ойн аж ахуйн нэгж гэх мэт харилцааг тусгасан байна. 
Үүнд мод бэлтгэлийн техник хэрэгсэл,  ан амьтны менежмент,  
байгаль хамгаалал,  ургамал судлал,  аж ахуйн тооцоо,  захиргаа,  
хүрээлэн буй орчны сурган хүмүүжүүлэх зүй гэх мэт орно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бэлчээр 8% 

 

 

  

Ус хагалбар 6% 

Гуалин ба 
түлээний  
мод 46% 

Нүүрс  
хүчил 18% 

Аялал 
жуулчлал 10% 

Ойн дагалдах  
баялаг ба ан 4% 

Зураг 1.3. Ойгоос олж буй бусад салбарын үнэ цэнэ
Эх сурвалж: БОНХЯ 2014 он
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Бүлэг 2. НЭГДСЭН ҮНДЭСНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН 
УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУУРЬ 

КОНВЕНЦ

НҮБ, НҮБУАӨСК-ын тухай

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ) нь олон улсын хууль,  
эдийн засгийн хөгжил,  аюулгүй байдал,  нийгмийн асуудлууд 
болон хүний эрхийн талаар  хамтран ажиллах зорилго  бүхий 
олон улсын байгууллага юм.  НҮБ нь 1945 оны 10-р  сарын 24-
нд АНУ-ын Калифорни муж улсын Сан-Франциско  хотод 51 
гишүүн оронтойгоор  үндэс сууриа тавьж,  2011 оны байдлаар  
193 гишүүн оронтой болсон байна. /26/

НҮБ-ын зорилго
• Олон улсын хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэх
• Энхтайван,  аюулгүй байдлыг сахиулах (Гол зорилго)
• Хүний эрхийг хамгаалах зэрэг
• Түүний тулд улс орнуудын харилцааг зохицуулах,
НҮБ нь гишүүн орнуудын хандив,  татвараар  санхүүждэг. 

Гишүүн орнуудын төлөх татварын хэмжээг тусгай байгууллага 
Үндэсний нийт бүтээгдэхүүний хэмжээнд нь үндэслэн 2 жил 
тутам шинэчлэн тогтоодог. НҮБ-ын дэргэдэх НҮБ-ын Хүүхдийн 
Сан (UNICEF),  НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр  (UNDP),  НҮБ-ын 
Хүн Амын Сан (UNFPA),  Дэлхийн Хүнсний Байгууллага (WFP) 
гэх мэт байгууллага,  хөтөлбөрүүд нь гишүүн орнуудын сайн 
дурын хандиваар  санхүүждэг. /26/

Нэгдсэн үндэстний байгуулллагын уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн суурь конвенц (НҮБУАӨСК) нь 1992 онд болсон 
Рио-гийн Дээд хэмжээний уулзалтаар  батлагдаж,  1994 оны 
гуравдугаар  сарын 21-нээс хүчин төгөлдөр  болж хэрэгжиж 
эхэлсэн. 2015 оны дөрөвдүгээр  сарын байдлаар,  196 орон 
НҮБУАӨСК-д нэгдэн орсон бөгөөд эдгээр  улс орнуудыг Талууд 
гэж нэрлэдэг. Талуудын бага хурал (ТБХ) жил бүр  хуралдаж,  
уур  амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар  хэлэлцдэг 
билээ. ТБХ-ын шийдвэр  нь дараах байдлаар  тэмдэглэгдэнэ: 
“шийдвэрийн дугаар  /ТБХ-ын дугаар” гэсэн байдлаар  
дугаарлагдан тэмдэглэгддэг. Жишээ нь: шийдвэр  1/CP.16 гэдэг 
нь 16-р  ТБХ-ын шийдвэр  1 гэсэн үг болно. /32/
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Конвенцийн зорилго  нь агаар  мандал дахь хүлэмжийн 
хийн агууламжийг уур  амьсгалын тогтолцоонд хүний үйл 
ажиллагааны улмаас нөлөөлж болох аюултай түвшинд 
хүрэхээргүй болтол тогтворжуулахад оршино.

Улмаар  1997 оны 12-р  сард Япон улсын Киото  хотноо  
хуралдсан НҮБУАӨСК-ийн ТБХ-ын 3-р  хурлаар  Киотогийн 
протоколыг баталсан нь конвенцийн чухал өргөтгөл болсон. 
Ингээд аж үйлдвэржсэн (хавсралт 1-ийн орнууд гэж нэрлэгддэг) 
улс орнууд эдийн засгийн салбаруудаас (үүнд газар  ашиглалт 
болон ойн салбарыг мөн хамруулна) ялгарах хүлэмжийн 
хийн хэмжээг бууруулах эсвэл тодорхой түвшинд хязгаарлах 
үүрэг хүлээсэн билээ. 2007 оноос НҮБУАӨСК нь ойн хомсдол 
доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах 
ажлыг эхлүүлсэн.

REDD+ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation

Ойн Хомсдол, Доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн 
ялгаралыг бууруулах

Ойн болон газар  ашиглалтын салбарт явуулах 
үйл ажиллагаагаар  дамжуулан уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулахад хөгжиж буй орнуудын 
оруулах хувь нэмрийг урамшуулах зорилготой 
санаачлага юм.

Ойн хомсдол,  доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн (ХХ) 
ялгарлыг сааруулах асар  их боломжтой юм.  Хөгжиж буй 
орнуудад ойн хомсдол,  доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах,  ойн санг хамгаалах,  ойн тогтвортой 
менежмент болон ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх 
механизм (REDD+) нь ойн болон газар  ашиглалтын салбарт 
явуулах үйл ажиллагаагаар  дамжуулан уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулахад хөгжиж буй орнуудын оруулах хувь 
нэмрийг нь урамшуулах зорилготой санаачлага юм. /32/

REDD+-ийн тухай гол шийдвэрүүд

• 2007 оны ТБХ-ын 13-р  хурал,  Балигийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө 
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• 2009 оны ТБХ-ын 15-р  хурал,  Копенгагений хэлэлцээр
• 2010 оны ТБХ-ын 16-р  хурал,  Канкуны хэлэлцээр
• 2011 оны ТБХ-ын 17-р  хурал,  Дурбаны Платформ
• 2012 оны ТБХ-ын 18-р  хурал,  Дохагийн уур  амьсгалын 

гарц
• 2013 оны ТБХ-ын 19-р  хурал,  Варшавын тунхаг
• 2015 оны ТБХ-ын 21-р  хурал,  Парисын гэрээ

2007 оноос хойш НҮБУАӨСК-ийн Талуудын бага хурал 
(ТБХ)-аас REDD+ийн талаар  заавар,  зөвлөмжүүд тогтмол 
хэвлэгдсээр  ирсэн. 2007 оноос өмнө,  энэ үзэл баримтлал нь 
зөвхөн хөгжиж буй орнуудын ойн хомсдол,  доройтлоос үүдэлтэй 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах гэсэн утга (REDD гэж 
товчилж байв)-ыг агуулж байсан бол хожим нь 2010 оны ТБХ-
ын 16-р  хурал,  Канкуны хэлэлцээрээр  зарим элементүүдийг 
нэмсэн нь REDD”+” гэж нэрлэгдэх болсон байна. Үүнд:

• Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах;
• Ойн тогтвортой менежмент;
• Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх зэрэг болно.

REDD+ийн зарчим нь ойн тогтвортойменежментийг түлхүү 
хэрэгжүүлснээр  ойн хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах,  
таван төрлийн нөөцийн (газрын гадарга дээрх биомасс,  газрын 
доорх биомасс,  хөрсөн дэх органик нүүрстөрөгч,  унасан,  хатсан 
навч,  мод,  үхсэн мод) нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах,  
нэмэгдүүлэх замаар  ойн салбарын нүүрстөрөгчийг шингээх 
чадавхийг нэмэгдүүлэх юм. 

REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанууд

хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах гэсэн утга(REDD гэж товчилж 
байв)-ыг агуулж байсан бол хожим нь 2010 оны ТБХ-ын 16-р 
хурал, Канкуны хэлэлцээрээр зарим элементүүдийгнэмсэн нь 
REDD”+” гэж нэрлэгдэх болсон байна. Үүнд: 

+ Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах; 
+ Ойн тогтвортой менежмент; 
+ Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх зэрэг 

болно. 
REDD+ийн зарчим нь ойн тогтвортойменежментийг түлхүү 
хэрэгжүүлснээр ойн хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах, таван 
төрлийн нөөцийн (газрын гадарга дээрх биомасс, газрын доорх 
биомасс, хөрсөн дэх органик нүүрстөрөгч, унасан, хатсан навч, 
мод, үхсэн мод) нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах, 
нэмэгдүүлэх замаар ойн салбарын нүүрстөрөгчийг шингээх 
чадавхийг нэмэгдүүлэх юм.  

REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанууд 
 

 

Зураг 2.1 REDD+ийн таван үйл ажиллагаа 

НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+ гэдэгт ойн хомсдол, 
доройтлыг бууруулах, ойннүүрстөрөгчийн хуримтлалыг 
нэмэгдүүлэх, ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлэх,ойн 
нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах зэргийг ойлгож буй 
билээ. Эдгээр5 үйл ажиллагаа нь дараах гурван зарчимыг 
хамаарна. Үүнд: 
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Зураг 2.1 REDD+ийн таван үйл ажиллагаа
Эх сурвалж: Redd+ Сургалтын гарын авлага №2

НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+ гэдэгт ойн хомсдол,  
доройтлыг бууруулах,  ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг 
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нэмэгдүүлэх,  ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлэх,  ойн 
нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах зэргийг ойлгож буй 
билээ. Эдгээр  5 үйл ажиллагаа нь дараах гурван зарчимыг 
хамаарна. Үүнд:

• хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах замаар  уур  
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах;  

• нүүрстөрөгчийн шингээлтийн эрчмийг нэмэгдүүлэх;  
• ойн нүүрстөрөгчийн одоогийн байгаа шингээгчдийг 

хамгаалах зэрэг болно. 
REDD+ таван үйл ажиллагааг доор  дэлгэрэнгүй тайлбарлав. 

Үүнд:
1. Ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 

бууруулах
Ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 

бууруулах гэдэг нь ой бүхий газар  хүний нөлөөтэйгөөр  ойн бус 
болж хувирах үйл явцыг сааруулах эсвэл зогсоох,  титмийн 
бүрхэвчийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ юм.

2. Ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах

Ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах гэдэг нь ойн нүүрстөрөгчийн нөөц хүний нөлөөтэйгөөр  
багасах үйл явцыг сааруулах эсвэл зогсоох арга хэмжээ юм.

3. Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах
Ой,  ойн нүүрстөрөгчийн нөөц болон санг хамгаалах,  

нүүрстөрөгчийг шингээх,  хуримтлуулах чадавхыг нэмэгдүүлэх,  
хамгаалах бөгөөд ойн хүлэмжийн хийн ялгарал болон 
шингээлтийн утгыг дүйцүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа юм.

4. Ойн тогтвортой менежмент
Нийгэм,  эдийн засаг,  экологийн зорилтуудад тэнцвэртэй 

хүрэхийн тулд ойн салбарт хэрэгжүүлэх ойн менежментийн 
хэлбэр  бөгөөд ойн нүүрстөрөгчийн нөөц,  сангуудыг хамгаалах 
эсвэл сайжруулахад чиглэнэ. Ойн тогтвортой менежментийн 
нарийвчилсан тодорхойлолт нь мод бэлтгэлийн хэмжээг ойн 
байгалийн хэвийн ургалт,  өсөлттэй уялдуулахыг илэрхийлнэ.

5. Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх
Ойн нүүрстөрөгчийн сан болон нөөцийг хамгаалах,  

нүүрстөрөгчийг шингээх,  хуримтлуулах чадавхыг бий болгох 
эсвэл нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ. Үүнд өмнө нь ойн санд 
хамрагддаггүй байсан газрыг ойжуулах,  нөхөн сэргээх замаар  
доройтсон ойг нөхөн сэргээх,  ойн бүрхэвчийг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэгдсэн ойн менежментийн үйл ажиллагааг ойлгоно.
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REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

2005-2010 оны үед хөгжиж буй орнуудын ойн хомсдол,  
доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн  хийн ялгарлыг  бууруулах 
дэлхий нийтийг хамарсан механизмыг бий болгох тухай санал 
гарч,  НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд санал солилцож,  хэлэлцэж 
ирсэн байдаг.

2007 оны Канкун хотноо  болсон ТБХ-ын 16 дугаар  хурлын 
1-р  шийдвэр  нь REDD+ийг хэрэгжүүлэх,  үр  дүнд суурилсан 
урамшуулал эсвэл үр  дүнд суурилсан санхүүжилтийг 
хүртэхийн тулд улс орнууд дараах бүрэлдэхүүнийг бий болгож,  
хэрэгжүүлсэн байх нөхцөлийг шаардсан байдаг. Үүнд:

• Үндэсний Стратеги болон Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
• Хэмжилт,  Тайлагналт,  Баталгаажуулалтыг агуулсан 

“Үндэсний Ойн Мониторингийн Систем”
• Ойн суурь түвшин 
• Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим
REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь техникийн болон 

үйл явцын хувьднарийн төвөгтэй болохыг харгалзан үзээд 3 
үе  шаттайгаар  (бэлэн байдлыг хангах,  хэрэгжүүлэх,  үр  дүнд 
суурилсан үйл явц) хэрэгжүүлэхээр  талууд тохиролцсон байна. 
Зураг 2.2-т уг процессын үе  шат бүрийг дэлгэрэнгүй үзүүлэв.

• Чадавхыг бэхжүүлэх 
ба системийг 
хөгжүүлэх

• Үндэсний стратегийг 
боловсруулах

• Үндэсний стратегийг 
хэрэгжүүлэх 

• Арга зүй,  аргачлалыг 
турших & боловсронгуй 
болгох,  стратегийг 
хэрэгжүүлэх,  чадавхийг 
цааш бэхжүүлэх 

Үе шат 1:
Бэлтгэл хангах

Үе шат 2:
Хэрэгжүүлэх/

Турших

Үе шат 3: Үндэсний хэмжээнд 
цогцоор  хэрэгжүүлэх

• Ялгарал, бууралтыг 
хэмжсэн
тайлагнасан
шалгаж баталгаажсан 
байх 

• Үр дүнд суурилсан 
санхүүжилт

Зураг 2.2. REDD+ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй
Эх сурвалж: Redd+ Сургалтын гарын авлага №2

НҮБУАӨСК-ийн хэлцлийн үеэр  улс орнууд REDD+ийг 
хэрэгжүүлэхэд олон удаагийн дахин давтагдсан,  уян хатан,  
аливаа үйл ажиллагааг хийх явцад сурах арга хандлагыг ашиглах 
нь чухал болохыг нийтээр  хүлээн зөвшөөрсөн байдаг боловч 
практик дээр  эдгээр  3 үе  шат нь давхцаж,  мөн хоорондоо  бие  
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биендээ шингэсэн байж болно  гэж үздэг. Зураг 2.3-т үзүүлснээр  
бодит байдалд үе  шатууд хоорондоо  давхцах явдал гардаг.

НҮБУАӨСК-ийн хэлцлийн үеэр улс орнууд REDD+ийг 
хэрэгжүүлэхэд олон удаагийндахин давтагдсан, уян хатан, аливаа 
үйл ажиллагааг хийх явцад сурах аргахандлагыг ашиглах нь чухал 
болохыг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн байдаг боловч практик дээр 
эдгээр 3 үе шат нь давхцаж, мөн хоорондоо холилдсон байжболно 
гэж үздэг. Зураг 3-түзүүлснээр бодит байдалд үе шатууд 
хоорондоодавхцах явдал гардаг. 
 

 

Зураг 2.3. REDD+ийн хэрэгжилтийн мөчлөг/ дахин 
давтагдах процесс 

REDD+ийг хэрэгжүүлэх ач холбогдол, үр өгөөж 
REDD+ийн үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх нь 
даян дэлхийнхүлэмжийн хийн ялгарлыг сааруулахад хувь нэмэр 
оруулахаас гадна хэд хэдэндавуу талтай байдаг. 

 Ой болон бусад салбаруудын бодлого, арга хэмжээ 
(БАХ)-г боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

 Хүлэмжийн хийн хэмжилт, хяналтын үндэсний бааз 
суурийг бий 
болгоход дэмжлэг үзүүлэх 

 Үндэсний ойн мониторингийн тогтолцоог сайжруулахад 
дэмжлэг 
үзүүлэх 

Хүчин зүйлсийн 
үнэлгээ & бусад 

мэдээлэл

Үндэсний 
стратеги 

боловсруулах

СНСМС бий 
болгох

ҮОМС бий 
болгох

Ойн хүлэмжийн хийн 
ялгарлын суурь түвшинг 

тогтоох, тайлагнах 
Техникийн үнэлгээ

Үндэсний 
стратегийг 

хэрэгжүүлэх 
(БАХ)

СНС-ийн 
мэдээллийн  
хураангуйг 

боловсруулах

REDD+ -ийн үр дүнг тайлагнах
Техникийн дүн шинжилгээ 

хийлгэхээр хүргүүлэх

Өмнөх сургамжийг 
хянан үзэж дахин 

давтахгүй байх

Зураг 2.3. REDD+ийн хэрэгжилтийн мөчлөг/
дахин давтагдах процесс 

Эх сурвалж: Redd+ Сургалтын гарын авлага №2

REDD+ийг хэрэгжүүлэх ач холбогдол, үр өгөөж

REDD+ийн үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх 
нь даян дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгарлыг сааруулахад 
хувь нэмэр  оруулахаас гадна хэд хэдэн давуу талтай байдаг. 
Тухайлбал:

• Ой болон бусад салбаруудын бодлого,  арга хэмжээ (БАХ)-г 
боловсруулах,  хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

• Хүлэмжийн хийн хэмжилт,  хяналтын үндэсний бааз 
суурийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх

• Үндэсний ойн мониторингийн тогтолцоог сайжруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх

• Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулсан үр  дүнгээрээ олон 
улсын түвшинд танигдана

• Уур  амьсгалын өөрчлөлт,  хөгжлийн асуудлаар  талуудын 
оролцоо  сайжирч,  салбар  дундын уялдаа холбоо  сайжирна

• Үндэсний товортой хөгжилд ой ямар  үүрэг,  ач холбогдолтой 
гэдгийг үндэсний хэмжээнд ойлгоно.

• Олон талт үр  өгөөж: биологийн олон янз байдлыг хамгаалах,  
ядуурлыг арилгах,  олон салбарыг хамарсан ногоон эдийн 
засгийг хурдасгах
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REDD+ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тулгарах саад 
бэрхшээл

Хөгжиж буй орнуудын ойн хомсдолыг арилгахад чиглэсэн 
үйл явцад саад болж буй хэд хэдэн техникийн асуудлууд байдаг.

• Бат бөх, хувиршгүй байдал: ойн хомсдолоос үүдэлтэй 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулсан үр  дүнг ирээдүйд 
урвуулахгүй,  хувиргахгүй байхыг хэрэгжүүлэх ямар  нэгэн үйл 
ажиллагааг хэрхэн баталгаажуулах;

• Дам нөлөө: авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр  дүнд 
өөр  газар,  бүсэд ойн хомсдолыг нэмэгдүүлэхгүй,  сөргөөр  
нөлөөлөхгүй байхыг хэрхэн баталгаажуулах;

• Санхүү: санхүүгийн баталгаатай эх үүсвэрүүдийг бий 
болгох,  хувийн секторын оролцоог хангах

• Ашиг сонирхлын зөрчил: улс төрийн болон эдийн засгийн 
хүчтэй сонирхол нь ойн хомсдол,  доройтолд түлхэц болохгүй 
байх;

• Бүтэц: Хэрэгжилтэд засгийн газрын болон агентлагийн 
янз бүрийн түвшний оролцоо,  зохицуулалт шаардлагатай. 
Жишээ нь,  Байгаль орчин,  аялал жуулчлалын яам нь Сангийн 
болон хүнс,  хөдөө аж ахуй,  хөнгөн үйлдвэрийн яамдтай нягт 
уялдаа холбоотой хамтран ажиллан үйл ажиллагааг амжилттай 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай;

• Үр өгөөжийг хуваарилах: Хэрвээ үр  өгөөжийг хуваарилах 
бол үр  ашиг,  үр  нөлөө,  тэнцвэртэй байх зарчмыг баримтлах 
хэрэгтэй. Өмчийн эрсдэлтэй байдал,  сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 
асуудлуудыг шийдэж,  ил тод байдлыг хангах ёстой юм;

• Техникийн нарийн түвэгтэй байдал: ойгоос ялгарч буй 
хүлэмжийн хийг хэмжих,  ойн суурь түвшнийг тогтоох нь 
техникийн сорилт байхболно.

Өнөөдөр  эдгээр  саад бэрхшээлийг харгалзан үзэж,  олон улсын 
хамтын нийгэмлэг эдгээр  асуудлуудыг шийдэхэд удирдамжаар  
ханган тусалж байна. Тухайлбал,  Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 
хэсэгт дэлгэрэнгүй дурдсанчлан сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 
гэдгийг тодорхойлсон болно. Мөн түүнчлэн эдгээр  бэрхшээл,  
сорилтуудыг шийдэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд олон талт 
санаачилгууд бий болсон байна. Үүнд: UN-REDD Хөтөлбөр  
(UN-REDD Programme),  Ойн нүүрстөрөгчийн түншлэлийн сан 
(Forest Carbon Partnership Facility);  Ойн хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр  (Forest Investment Programme),  бусад санаачилгууд 
зэрэг орно.
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Бүлэг 3. ДЭЛХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХЭЛБЭРҮҮД, НӨЛӨӨЛӨХ 

ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Уур  амьсгал гэдэг нь (эртний Грекээр: κλίμα) удаан 
хугацааны туршид дунджилсан,  цаг агаар  гэж тодорхойлдог 
байна.  Эртний уур  амьсгал судлал нь нуурын ёроолын шавар,  
мөнх цас болон мөс,  модны жилийн цагираг,  шүр  зэргийг 
судлан,  түүнийхээ үр  дүнд өнгөрсөн цаг үеийн уур  амьсгалын 
талаарх мэдээллийг гаргаж авдаг салбар  шинжлэх ухаан байдаг. 

Засгийн газар  хоорондын уур  амьсгалын өөрчлөлт судлах 
хорооны (Intergovernmental Panel on Climate Change буюу IPCC) 
тодорхойлолтоор:

Уур амьсгал гэдэг нь «дундаж цаг агаар» бөгөөд үүнийг илүү 
нарийвчилбал, сараас мянган жил, сая жилийн хугацаан 
дахь цаг агаарын дундаж хэлбэлзэлийн статистик үзүүлэлт 
юм. Дэлхийн цаг уурын байгууллага (World Meteorological 
Organization,WMO) нь уур амьсгалыг тодорхойлохдоо 30 
жилийг, үндсэн хугацаа болгон авдаг бөгөөд уур амьсгалыг 
тодорхойлоход хэрэглэгддэг үзүүлэлт нь температур, хур 
тунадас, болон салхи байна. Уур амьсгал гэдэг нь өргөн 
хүрээгээр бол уур амьсгалийн системийн, статистик 
тодорхойлолтыг агуулсан төлөв байдал юм.

Уур  амьсгал ба цаг агаарын үндсэн ялгааг энгийн үгээр  
доорхи байдлаар  тайлбарлаж болно. «Уур  амьсгал гэдэг нь 
чиний төсөөлж,  хүлээж буй нөхцөл,  харин цаг агаар  гэдэг 
чиний харж,  мэдэрч байгаа нөхцөл» гэж энгийнээр  ойлглож 
болно. Уур  амьсгалд өргөрөг,  өндөр,  хуурай газар,  усны 
харьцаа,  далай,  тэнгис,  уул нурууд,  далайн урсгал,  далайн 
усны дулааны энергийн хувиарлалт (thermohaline circulation),  
ургамлын бүрхэвч,  хүлэмжийн хийн эффект зэрэг олон хүчин 
зүйл нөлөөлнө. /2/

Уур  амьсгалын өөрчлөлт нь дэлхийн дулааралд хүргэж байгааг 
дэлхий нийт хүлээн зөвшөөрөөд байна. Дэлхийн дулаарал гэдэг 
нь Дэлхийн хуурай газар,  далайн гадаргуу орчмын агаарын 
дундаж температур  ихсэх үзэгдлийг хэлнэ. Агаарын дундаж 
температур  сүүлийн хэдэн арван жилд тасралтгүй нэмэгдэж 
байгаа бөгөөд цаашид ч мөн үргэлжилнэ гэж үзэж байгаа болно.

Сүүлийн 100 жилийн хугацаанд Дэлхийн дундаж температур
0.74 ± 0.18 °C -аар  нэмэгдсэн бөгөөд «Засгийн Газар  хоорондын 
Уур  амьсгалын өөрчлөлтийн хороо» (Intergovernmental Pan-
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el on Climate Change - IPCC),  «20-р  зууны дундаас эхэлсэн,  
агаарын дундаж температурын ихсэлт нь,  агаар  мандал дахь 
(антропоген) хүлэмжийн хийн агууламж нэмэгдсэнтэй холбоотой 
байх бүрэн боломжтой юм” гэж үзжээ. Байгалийн бусад 
хүчин зүйлүүд,  тухайлбал нарны энергийн өөрчлөлт (нарны 
идэвхижилт),  галт уулын дэлбэрэлт нь аж үйлдвэржилтийн 
өмнөх үеэс одоог хүртэлх хугацаанд маш бага хэмжээний нөлөө 
үзүүлж байсан байна. IPCC -гийн энэхүү дүгнэлтийг Их 8 болон 
Дэлхийн өндөр  хөгжилтэй 30 гаруй орны Шинжлэх ухааны 
академи,  хүрээлэнгүүд хүлээн зөвшөөрдөг болно. Гэхдээ зарим 
нэг судлаачид эсрэг саналтай байдгийг дурьдах хэрэгтэй юм.

IPCC -гийн уур  амьсгалийн загварчлал,  1990-2100 оны хооронд 
агаарын дундаж температур  1.1 - 6.4 °C нэмэгдэж болзошгүйг 
харуулж байгаа бөгөөд ирээдүйд агаар  мандалд ялгарах 
хүлэмжийн хийг хэр  багасгахаас хамааран температурын 
өсөлтийн дээд доод хязгаар  нь тодорхойлогдож байгаа болно. 
Хэдийгээр  ихэнхи судалгаа,  2100 он хүртэл өөрчлөлтийг 
голчлон анхаарч байгаа боловч,  ирэх мянган жилд,  агаар  
мандал дахь хүлэмжийн хийн агуулга одооныхоос нэмэгдэхгүй 
тогтвортой байхад,  дэлхийн дулаарал,  далайн усны түвшин 
ихэссээр  байна гэж таамаглаж байгаа болно. 

Түүнээс гадна ирээдүйд болох дулаарлын хэмжээ,  түүний 
сөрөг нөлөө нь дэлхийн бүс нутгуудад яаж нөлөөлөх вэ гэдэг 
нь сайн судлагдаагүй,  тодорхой бус байна. Энэхүү дулаарлыг 
яаж бууруулах,  түүний тулд ямар  арга хэмжээ авах вэ гэдэг 
талаар  олон улсын хэмжээнд улс төрийн болон олон нийтийн 
хэлэлцүүлэг,  төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. 
Хүлэмжийн хийг (ялгаруулалтыг) багасгах зорилготой Киотогийн 
протоколд дэлхийн ихэнхи улс нэгдсэн болно.

Хүлэмжийн хий нь нарнаас ирж буй цацраг туяаг өөртөө 
шингээж аван цацруулдаг нэгэн төрлийн агаарын давхарга юм. 
Энэ үйл явц нь хүлэмжийн нөлөөний гол учир  шалтгаан болно. 
Озон буюу O

3
,  усны уур,  метан,  нитро  буюу N

2
O,  CO

2
 гэсэн 

хийнүүд нь дэлхийн агаар  мандалд зонхилох хүлэмжийн 
хийнүүд юм. Хүлэмжийн хий нь дэлхийн температурт ихээр  
нөлөөлдөг,  хүлэмжийн хийгүй байсан бол дэлхийн гадаргын 
дундаж температур  -18°C байх байсан бөгөөд одоо  байгаагаас 
дунджаар  33°C бага дулаантай байх байжээ.

Аж үйлдвэрийн эрин үеийн эхлэл 1750-1800 оны үед чулуун 
нүүрсийг түлш болгон дэлхий даяар  хэрэглэж байсан нь агаар  
мандал дахь CO

2
 буюу нүүрстөрөгчийн давхар  исэл 280 ppm-



25

Ой, уур амьсгалын өөрчлөлт

ээс 397 ppm болоход хүргэжээ. Хүний үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэйгээр  агаар  мандал дахь CO

2
 нь карбон суурьтай 

түлшний шаталт,  голчлон мод,  нүүрс,  шатахуун,  болон 
байгалийн хийн шатаалтаас болон ихэсч байна.

Хүлэмжийн хийн үзүүлэлтэд чухал нөлөө үзүүлдэг хүчин 
зүйлийн нэг нь ой мод бөгөөд тэрээр  хүлэмжийн хийгээс их 
хэмжээний нүүрстөрөгчийн давхар  исэл өөртөө шингээн 
нөөцөлж,  эргүүлээд хүчилтөрөгч ялгаруулдаг чадвартай тул 
дэлхийн уур  амьсгалын өөрчлөлтийн тогтолцоонд чухал ач 
холбогдолтой.

Иймд ойн хомсдол болон доройтолд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг 
судлан тогтоох,  түүний учир  шалтгааныг танин мэдэх зайлшгүй 
шаардлагатай байгаа юм. 

Өнөө үед дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын 10 
орчим хувийг ой мод эзэлж байна (УАӨАЗГХМХ,  2013). Ойн 
хомсдолоос сэргийлэх замаар  уур  амьсгалын өөрчлөлтийн үр  
дагаврыг бууруулах үзэл баримтлалыг НҮБ-ын Уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийн тухай суурь конвенц (НҮБУАӨСК) гаргаж ирсэн. 
Ойн хомсдол,  доройтлоос гарах хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах замаар  уур  амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг 
шийдвэрлэх тусгай механизм бий болгох талаар  НҮБУАӨСК-
ийн оролцогч талууд харилцан тохиролцсон бөгөөд энэ механизм 
нь Ойн хомсдол,  доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах (REDD+) хөтөлбөр  хэмээн нэрлэгдсэн. 

REDD+ хөтөлбөр  нь олон улсын уур  амьсгалын өөрчлөлтийн 
талаарх гэрээнүүдээр  баталгаажиж,  хамгийн сүүлд 2015 онд 
НҮБУАӨСК-ийн талуудын бага хурлаас гарсан Парисын гэрээ 
(2016)-ний нэг хэсэг болсон юм. 

Ойн хомсдол,  доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах НҮБ-ын санаачилгаар  хэрэгжиж буй UN-
REDD хөтөлбөрт Монгол Улс 2011 оны зургадугаар  сард түнш 
орон болж 2014 онд Монгол орны Үндэсний REDD+д бэлтгэх 
төлөвлөгөөг баталснаар  UN-REDD үндэсний хөтөлбөрийг 2016 
оноос албан ёсоор  хэрэгжүүлж эхэлсэн.  Хөтөлбөрийн гол зорилго  
нь Үндэсний REDD+ стратеги боловсруулж,  хэрэгжүүлэхэд 
Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор  хэрэгжиж 
байна.
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Бүлэг 4. ОЙН ХОМСДОЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨХ 
ХҮЧИН ЗҮЙЛС, АРИЛГАХ АРГА ЗАМ

Монгол орны ой нь эх газрын эрс тэс,  хуурай уур  амьсгалтай 
нөхцөлд ургадаг учир  ойн бүтээмж бага,  өсөлт удаан,  ган 
хуурайшил,  түймэр,  хөнөөлт шавж,  өвчин зэрэг байгалийн 
болон хүний хүчин зүйлсийн нөлөөнд экологийн тэнцвэрт 
байдлаа амархан алддаг,  байгалийн аясаар  нөхөн сэргэх,  тэлж 
ургах чадвар  харьцангуй дорой байдаг онцлогтой. 

Сүүлийн 100 гаруй жилд дэлхийн аж үйлдвэр  эрчимтэй 
хөгжиж,  хүний зохисгүй үйл ажиллагаа урьд байгаагүй 
далайцтай болж,  агаар  мандалд хүлэмжийн хий үлэмж 
хэмжээгээр  хуримтлагдсанаас дэлхийн уур  амьсгал 0,74 хэмээр  
дулаарч,  уур  амьсгалын өөрчлөлт нь эдийн засаг,  нийгмийн 
сөрөг үр  дагавар  бүхий байгаль орчны ноцтой асуудал болж 
байна. Монгол орны агаарын дундаж температур  1940-2008 онд 
2.14 хэмээр  нэмэгдэж,  дэлхийн дундаж хэмжээнээс даруй 3 
дахин эрчимтэй дулаарч байна. Ялангуяа зуны улиралд агаарын 
температурын дулааралтын эрчимшил нэмэгдэх хандлагатай 
боллоо. Сүүлийн 69 жилийн доторх хамгийн дулаан 10 жилийн 
9 нь 1990 оноос хойш тохиолджээ. 

Монгол улсын хэмжээгээр  1980-2014 онд нийт 37.2 сая шоо  
метр  мод бэлтгэсэн бөгөөд энэ хугацаанд жилд дунджаар  309 
мян.га ой түймэрт,  303 мянган га ой хөнөөлт шавжинд өртсөний 
улмаас ойн хомсдол,  доройтол нэмэгдэж байна. 

2011 онд Германы ОУХАН (GIZ)-ээс сансрын Landsat станцын 
зураг ашиглан хийсэн тооцоогоор  Монгол орны хойд хэсгийн 
ойгоор  бүрхэгдсэн талбай 1999 онд 9,851.19 мян.га байсан бол 
2009 онд 9,627.93 мян.га болж 223.25 мян.га буюу 2.27 хувиар  
багассан байна.

Ойн хомсдол гэдгийг НҮБУАӨСК “хүний шууд үйл 
ажиллагаанаас үүдэн ойн талбай ойн бус эдэлбэр  газарт 
шилжих”-ийг хэлнэ гэж товч тодорхойлсон. Энэхүү 
тодорхойлолтоор  ойн хөдөө аж ахуй,  бэлчээр,  уул уурхай болон 
хот суурины эдэлбэр  газарт шилжсэн талбай,  эсвэл аливаа үйл 
ажиллагааны уршгаар  ой мод байгалийн жамаар  ахин нөхөн 
сэргэх боломжгүй болсон,  мөн сүйтгэгч хүчин зүйлсийн нөлөөнд 
өртөх юм уу байгаль орчны нөхцөл өөрчлөгдсөний улмаас ойн 
бүрхэц удаан хугацааны туршид 10%  -ийн босго  үзүүлэлтээс 
доош орсон талбайг ойн хомсдолд хамааруулж байна. /33/
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Модыг хавтгайруулан огтолсон боловч ойрын 10 жилд ой мод 
нь байгалийн жамаар  өөрөө нөхөн сэргэх бололцоотой,  эсвэл мод 
тарих,  байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих замаар  ойжуулах 
боломжтой газрыг ойн хомсдолд оруудаггүй. Үүнээс гадна ойн 
түймэрт шатсан газар  нь ихэвчлэн байгалийн жамаар  сэргэн 
ургадаг тул үүнийг ойн хомсдол гэж үзэхгүй. 

Харин Монгол орны хувьд байгаль цаг уурын онцлогоос 
хамааран зарим нутагт мод огтолсны дараа хөрсний чийг 
алдагдаж,  модны сэргэн ургалтад тохиромжгүй бичил уур  
амьсгал үүсэх зэрэг экологийн хариу үйлдэл явагдаж болзошгүйг 
тэмдэглэх нь зүйтэй.

Иймд Монгол орны хэмжээнд өөрийн орны байгаль цаг 
уурын нөхцөл,  нийгмийн тогтолцоо,  ард иргэдийн байгальтай 
харьцах зан төлвийг тооцож ойн хомсдол,  доройтолд нөлөөлөх 
хүчин зүйлсийг судлан тогтоож түүнийг арилгах арга замыг зөв 
төлөвлөх зайлшгүй шаардлагатай байгаа нь олон улсын өмнө 
хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нэг чухал зарчим болж байна.

Ойн хомсдол,  доройтлын хүчин зүйлсийг шууд ба шууд бус 
гэж дараах байдлаар  ангилдаг.

Шууд хүчин зүйл: ойн бүрхэвч өөрчлөгдөх эсвэл 
нүүрстөрөгчийн алдагдалд шууд нөлөөлөхүйц хүний буруутай 
үйл ажиллагаа

Шууд бус хүчин зүйл: Нийгэм,  эдийн засаг,  улс төр,  соёл 
болон технологийн хүчин зүйлсийн харилцан үйлчлэлийн үр  
дүн зэрэг болно.

Ойн хомсдол бий болгох шууд болон шууд бус хүчин зүйлсийн 
жишээг дэлхий нийтэд дараах байдлаар  томъёолж байна.

Шууд хүчин зүйлс:
• Хөдөө аж ахуй (амьжиргааны болон арилжааны)
• Уул уурхай
• Дэд бүтцийн хөгжил
• Хотжилт
Шууд бус хүчин зүйлсийг түүний хамрах хүрээгээр  нь дараах 

байдлаар  ангилж болох юм:

Олон улсын түвшинд:
• Зах зээл,  түүхий эдийн үнэ,  улс төр

Үндэсний түвшинд:
• Хүн амын өсөлт
• Дотоодын зах зээл
• Үндэсний бодлого,  санхүүгийн урамшуулал ба төлбөр
• Засаглал сул
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• Салбар  хоорондын уялдаа,  хэрэгжилт муу
• Ядуурал

Орон нутгийн түвшинд:
• Өрхийн амжиргааны нөхцөл байдал өөрчлөгддөг
Ойн хомсдолын нөлөөллийг дэлхийн түвшинд бүс нутгаар  

дараах байдлаар  тооцож гаргасан байна /зураг 4.1/

 

Зураг 4.1. Ойн хомсдолын хүчин зүйлс, бүсээр 
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Монгол орны ойн хомсдолын хүчин зүйлс. Манай орны 
хувьд ойн хомсдолд нөлөөлөх хүчин зүйлс нь дэлхий нийтийн 
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хомсдолд шууд бөгөөд хамгийн эрчимтэй нөлөөлж буй хүчин 
зүйлс нь уул уурхайн үйл ажиллагаа,  түймэр,  хөнөөлт хортон 
шавжийн нөлөө болж байна гэж үзэж “ойн үргэлжилсэн 
доройтлын улмаас үүсэж буй ойн хомсдол” гэж олон улсын 
байгууллагуудаас манай орны ойн салбарын мэргэжилтнүүдийн 
дунд явуулсан хэлэлцүүлэг,  санал асуулгын дүнд урьдчилсан 
байдлаар  тогтоогоод байна.

“Ойн үргэлжилсэн доройтлын хүчин зүйлс нь ойн хомсдолын 
хамгийн нийтлэг шалтгаан бөгөөд үүнд шууд болон шууд 
бусаар  нөлөөлж буй хэд хэдэн хүчин зүйлс байгаагаас малын 
бэлчээрлэлт,  ойн түймэр,  хортон шавж,  байгаль хүрээлэн буй 
орчны өөрчлөлт зэрэг нь ойн хомсдолд хамгийн ихээр  нөлөөлж 
байна. Эдгээр  нөхцөл байдлын улмаас ойн сэргэн ургах чадавхыг 
доройтуулах эсвэл сийрэгжсэн ой устахад хүрч байна. Ойн 
бүрхэвч гэмтсэнээс улбаалсан бичил цаг уурын хуурайшил,  
хөрсний чийг алдагдах зэрэг байгаль цаг уурын өөрчлөлтүүдийн 
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улмаас ой сэргэн ургаж чадахаа больдог. Ийм өөрчлөлт халуун 
орны ойд тохиолддог ч сэрүүн бүсийн ойн сэргэн ургах чадварт 
ихээр  нөлөөлдөг учраас хөрсний чийгшил,  бичил уур  амьсгалын 
өөрчлөлт,  малын бэлчээрлэлт,  ургах хугацаа богино  байх зэрэг 
нь урт хугацааны экологийн өөрчлөлтийг авчирдаг. /3/

• Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь том хэмжээний газрыг ухаж 
ил аргаар  олборлолт хийх явцад ургамлын үндэс болон хөрсний 
дээд хэсгийг хуулдаг нь ой сэргэн ургахад нь хүндрэл учруулдаг. 
Уул уурхайн үйл ажиллагааны одоогийн болон ирээдүйн чиг 
хандлагын талаар  илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь уул уурхайн 
улмаас үүдэх үр  нөлөөг тооцоолох нэн шаардлагатай газруудад 
авч хэрэгжүүлэх эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх 
боломжийг олгох юм.

• Хортон шавж нь ойн доройтол,  хомсдол болон түүнд шууд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлс зэрэг ойн өөрчлөлтийн олон түвшинд 
нөлөөлдгөөс гадна үргэлжилсэн доройтлын улмаас үүдэх 
хомсдол”-д нөлөөлөх хүчин зүйл болдог тул анхааралтай авч 
үзэх шаардлагатай.

•Газар  ашиглалтын өөрчлөлт,  тухайлбал малын бэлчээрлэлт,  
газар  тариалан эрхлэлт,  хотын тэлэлт зэргийг одоогоор  ойд 
нөлөөлж буй чухал хүчин зүйлс гэж тооцогдохгүй байгаа 
хэдий ч ирээдүйд чухал хүчин зүйлс болж болох учраас 
газар  өөрчлөлтийн цаашдын төлөвлөгөө эсвэл засгийн газраас 
батлагдсан бодлогуудыг үнэлж үзэх шаардлагатай. Одоогоор  
усан цахилгаан станц болон бусад том хэмжээний дэд бүтцийн 
хөгжил нь ойн хомсдолд нөлөөлж болох талаар  мэдээлэл байхгүй 
байна.

Ойн хомсдолын хүчин зүйлс ихэвчлэн ойлгомжтой,  хэмжих 
боломжтой байдаг боловч,  эдгээр  хүчин зүйлүүд нь голдуу хамт 
эсвэл харилцан үйлчлэлтэйгээр  дараалан гарч ойн хомсдол,  
доройтолд нөлөөлдөг тул тус тусд нь хэмжихэд түвэгтэй. Монгол 
оронд ойн хомсдол,  доройтлын энэхүү цогц хүчин зүйлсийн 
харилцан үйлчлэл нь ойн хомсдолд хүргэж байна гэж үзэж 
байна. Нэгэнт гаднын хүчин зүйлсийн нөлөө хүчтэй байгаа 
нөхцөлд ойн эко  системийн тэнцвэрт байдал буурч,  замбараагүй 
мод бэлтгэл,  мал бэлчээрлэлт,  түймэр,  хөнөөлт шавжаас ирэх 
дарамт цогц байдлаар  үйлчилнэ. Эдгээр  хүчин зүйлсийн аль нь 
ч ойн доройтлын эхлэл болдог.
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Бүлэг 5. ОЙН ДОРОЙТОЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨХ 
ХҮЧИН ЗҮЙЛС, АРИЛГАХ АРГА ЗАМ

Ойн доройтол гэдэг нь НҮБУАӨСК-ийн тодорхойлсноор  
“хүний шууд үйл ажиллагаанаас үүдэн ойн бүтэц,  үйл 
ажиллагаанд өөрчлөлт гарч,  тодорхой жилийн туршид удаан 
хугацааны алдагдалд орох”-ыг хэлнэ. Ихэнх тохиолдолд 
доройтлын улмаас ойн талбайн хэмжээг өөрчилдөггүй боловч 
ойн нөөц,  биомассыг бууруулдаг онцлогтой. Доройтолтой 
холбоотой олон тусгай тодорхойлолт байдаг бөгөөд одоогоор  
Монгол орны тодорхойлолт байхгүй байгаа тул хүлэмжийн хийн 
тооллого  болон үндэсний REDD+ стратегид зориулсан тусгай 
тодорхойлолт гаргах хэрэгтэй байгаа юм. /33/  

Тайгын ой нь хурдан ургадаг халуун орны ойтой харьцуулахад 
илүү удаан өсөлттэй байдаг тул доройтолд байх хугацааг халуун 
орныхоос илүү урт авч үзэх үндэслэлтэй. Доройтлын талаарх 
бусад тодорхойлолт нь экологи болон бусад хүчин зүйлс,  
тухайлбал биологийн төрөл зүйл,  экологийн үйлчилгээ эсвэл 
соёлын ба газрын үнэт зүйлсийн бууралт зэрэгтэй холбоотой 
байдаг. Хэдий тийм боловч REDD+-ийн хүрээнд бид ойн 
экологийн үйл ажиллагааг дангаар  нь авч үзэхээс илүүтэйгээр  
нүүрстөрөгчийн нөөц (мөн хүлэмжийн хий)-ийн бууралтыг 
хэмжих,  тайлагнахад анхаарах нь зүйтэй. Ойн менежментийн 
стратеги боловсруулах явцад авч үзэх шаардлагатай үндсэн 
асуудлууд болох тодорхой бодлого,  арга хэмжээг төлөвлөх,  
хэрэгжүүлэх,  мөн хяналт тавих явцад “Ойн доройтол”-ын бусад 
асуудлууд болох үйлдвэрлэл,  биологийн төрөл зүйл эсвэл эргэж 
нөхөгдөх чадавх зэргийг авч үзэж болно.

Доройтолд хүргэгч бие  даасан тусгай хүчин зүйл нь дангаараа 
ойн доройтлыг нэмэгдүүлж,  эцэст нь ой мод нь тармаг мод эсвэл 
бут сөөг бүхий хээр  болж хувирхад хүргэдэг. Ургамалжилтын 
өөрчлөлтөд үзүүлэх үр  дүн нь ижил төстэй хэдий ч доройтлын 
үйл явцыг анх эхлүүлж байгаа хүчин зүйлийг ялгаж тогтоох 
нь чухал. Өөрчлөлтөд хүргэгч хүчин зүйлс,  үндсэн шалтгаан,  
нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг 
доорх байдлаар  тогтоох боломжтой

Доройтол үүсгэгч хүчин зүйл

• Мод бэлтгэл
• Oйн түймэр
• Ойд мал бэлчээрлэлт
• Хөнөөлт шавжийн тархалт
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• Түлшний мод болон модны нүүрс бэлтгэл
• Олон жил өнжсөн тариалангийн талбай.
Дэлхий нийтэд ойн доройтлын хүчин зүйлсийн нөлөөллийг 

судлан үзэхэд дараах зураг гарч байна.:

• Oйн түймэр 
• Ойд мал бэлчих 
• Хөнөөлт шавж олшрох 
• Түлшний мод болон модны нүүрс бэлтгэх 
• Олон жил өнжсөн тариалангийн талбай. 

Дэлхий нийтэд ойн доройтлын хүчин зүйлсийн нөлөөллийг судлан 
үзэхэд дараах зураг гарч байна.: 

 
Зураг 5.1. Ойн доройтлын хүчин зүйлс, бүсээр 
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Зураг 5.1. Ойн доройтлын хүчин зүйлс, бүсээр
Эх сурвалж: REDD+

Монгол орны REDD+ хөтөлбөрийн санаачлагаар  ойн салбарын 
мэргэжилтнүүдийн дунд явуулсан хэлэлцүүлгийн дүнд манай 
оронд ойн доройтолд нөлөөлж буй хамгийн чухал хүчин зүйлс 
нь ойн түймэр,  хортон шавжний тархалт,  мод бэлтгэлийн нөлөө 
зэрэг байна гэж тогтоосон байна. Түүнчлэн дээр  дурдсанчлан 
эдгээр  хүчин зүйлсийн нөлөө удаан үргэлжилснээр  ойн байнгын 
доройтол нь экологийн тэнцвэрийг алдагдуулж ой устах нөхцлийг 
бий болгож байна. /3/

• Хавтгайруулсан мод бэлтгэлийн улмаас 2004-2014 онуудад 
жилд дунджаар  34,000 га ойн талбайг доройтуулсан гэсэн тооцоо  
байдаг. Мод бэлтгэлээс улбаалсан ойн доройтолд мод бэлтгэж 
буй үйл явц болон мод бэлтгэлийн дараах үйл ажиллагааны 
практик муу байгаа нь улам ихээр  нөлөөлдөг.

•Монгол улсад ойн түймэр  ихээр  гардаг ба 2004-2014 
онуудад жилд 139,000 га газар  түймэрт өртсөн байна. Ойн 
түймэр  нь хэдийгээр  байгалийн үзэгдэл ч боловч хүний нөлөө 
түймрийн аюулыг их нэмэгдүүлж байна. Монгол улсад гарсан 
түймрийн 90 хувь нь хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байдаг 
гэсэн тооцоолол байгааг түймрийн шалтгааныг тодорхойлсон 
цагдаагийн байгууллагын дүн шинжилгээнүүд баталгаажуулж 
байна. Түймэрт өртсөн ойн бүрхэвч сийрэгжсэнээр  өвс ургамал 
ихээр  ургаж,  мал бэлчих таатай нөхцөл болдог. Мөн түймэрт 
өртсөн ой хөнөөлт хортон шавжид өртөх эрсдэлтэй болдог.
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•Малын бэлчээрлэлт нь болц гүйцсэн ойд мэдэгдэхүйц нөлөө 
байхгүй гэдэг нь Үндэсний ойн тооллогын үр  дүнгээр  (БОАЖЯ,  
2017) харагдаж байгаа боловч доройтсон ой болон зулзаган 
моднуудад нөлөөлж болзошгүй байдаг.

•Хортон шавж нь ойн хомсдол болон ойн доройтлын аль алинд 
нөлөөлөх хүчин зүйл болдог. Хортон шавж хэт олширсноор  
ихээхэн хэмжээний ой сүйдэж доройтохоос гадна шавжийн бага 
хэмжээний тархалтын нөлөөний дараа ой дахин сэргэж байдаг 
учраас энэ нь ойн доройтлын бие  даасан нэг шалтгаан болдог. 
Гэтэл хортон шавжийн голомт үүсэх цаад шалтгаан нь хүний 
үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгалийн бохирдол,  ойн түймэр  
болон ойн менежментийн буруу стратегитай холбоотой байдаг. 
Ойн түймрийн улмаас хортон шавж үүрлэх боломжтой үхсэн 
модны тоо  нэмэгдэхээс гадна түймрийн улмаас ургаж буй модны 
ургах чадвар  суларч гаднын нөлөөнд өртөмтгий болдог.

Монгол орны ойн доройтолд нөлөөлж буй голлох хүчин зүйлс 
нь ойн түймэр,  хортон шавжны нөлөө,  мод бэлтгэх зэрэг байна 
гэж салбарын мэргэжилтнүүдийн хэлэлцүүлгээр  тогтсон байна. 
Түүнчлэн дээр  дурдсанчлан эдгээр  хүчин зүйлсийн нөлөө удаан 
үргэлжилснээр  ойн байнгын доройтол нь экологийн тэнцвэрийг 
алдагдуулж ой устах нөхцөл болдог.

Манай орны хэмжээнд уур  амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 
ойд үзүүлэх урт хугацааны үр  нөлөөг бүрэн тодорхойлж 
хараахан чадаагүй байгаа ч мөнх цэвдэг хайлах,  ойн түймрийн 
тоо  нэмэгдэх зэрэг үр  нөлөө ажиглагдаж эхлээд байна. Иймд 
дэлхийн бусад зарим улсуудын нөхцөл байдалтай адил ирээдүйд 
уур  амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллөөс болж хортон шавж 
болон төрөл бүрийн өвчин үүсгэгч нь ихсэж болзошгүй юм.

Ой судалгаа,  хөгжлийн төвөөс 2014 онд гаргасан мэдээгээр  
Монгол орны ойгоор  бүрхэгдээгүй 5603.0 мян. га талбайд тармаг 
ой 3469.3 (61.9%) мян. га,  шатсан ойн талбай 1190.4 (30.6%) мян. 
га,  мод бэлтгэсэн талбай 108.7 (1.9%) мян. га,  ойжих талбай 163,7 
(2.9%),  хөнөөлт шавж,  өвчинд нэрвэгдсэн талбай 135,8 (2.4%) 
байна. Монгол орны ойгоор  бүрхэгдсэн талбай 1999 онд 13086.0 
мян.га байсан бол 2015 онд 12174,8 мян.га болж 911.2 мян.га буюу 
6.93 хувиар  (жилд 0,46%) багассан байна. Ийнхүү ойн хомсдол 
доройтол жилээс жилд нэмэгдэх хандлагатай болж,  ойг нөхөн 
сэргээх нь тулгамдсан асуудал болж байна. /36/
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Бүлэг 6. МОНГОЛ ОРНЫ ОЙН ДОРОЙТОЛ, 
ХОМСДОЛЫН ОНЦЛОГ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Монгол орны ойн өөрчлөлтийн шалтгаанууд. Ойн 
өөрчлөлтийн суурь шалтгаануудад хүн ам зүйн,  эдийн засгийн,  
технологийн,  бодлого  ба бүтэц зохион байгуулалтын,  соёл ба 
нийгэм-улс төрийн болон байгаль орчны хүчин зүйлс багтдаг. 
Монгол улсын хувьд арга техникийн чадавхыг бэхжүүлэх,  
бодлого  зохицуулалтыг сайжруулах,  олон нийтийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх,  нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх болон 
түүнийг тогтвортой хадгалахад чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг 
шууд санхүүжүүлэх,  тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх 
зэрэг нь ойн бүрхэвчийн өөрчлөлтөд нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийг шийдвэрлэх боломжуудыг харуулж байна. Нөлөөлж 
буй бүх хүчин зүйлсийн хувьд тэднийг шийдэхэд чиглэсэн үр  
дүнтэй бодлого,  арга хэмжээг боловсруулах эхний алхам нь 
эдгээр  хүчин зүйлсийг тодорхойлох явдал юм. Тодорхойлогдсон 
хүчин зүйлсийг арилгахад чиглэсэн Бодлого,  арга хэмжээг 
боловсруулах нь эхний алхмуудын нэг болно.

REDD+ стратеги боловсруулахад шаардлагатай үйл 
ажиллагааны нэг хэсэг нь Монгол орны UN-REDD үндэсний 
хөтөлбөрөөс НҮБХХ-ийн санхүүжилттэй Техникийн дэмжлэг 
үзүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд ойн өөрчлөлтөд хүргэгч зүйлсийн 
урьдчилсан үнэлгээ хийсэн явдал юм. /3/

Өөрчлөлтөд хүргэгч хүчин зүйлс,  үндсэн шалтгаан,  
нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг 
доорх байдлаар  тогтоосон байна.Үүнд:

Ойн хомсдолын хүчин зүйлс 
• Уул уурхай 
• Үргэлжилсэн ойн доройтлоос үүдэлтэй ойн хомсдол 

Ойн доройтлын хүчин зүйлс 
• Ойн түймэр
• Замбараагүй мод бэлтгэл,  ойн дараалсан доройтол
• Хөнөөлт шавжийн олшролтоос учирсан хүнд,  хөнгөн 
    хохирол 
• Мал бэлчээрлэлт 
• Түлшний мод бэлтгэл

Ойн нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа 
• Мод тарих 
• Ойн тогтвортой менежмент 
• Хамтын эзэмшлийн ойн аж ахуй 
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Ойн түймэр Монгол орны ихээхэн газар  нутаг ойн түймэрт 
нэрвэгддэг бөгөөд түймрийн 95 орчим хувь нь ерөнхийдөө хүний 
үйл ажиллагаанаас,  5 хувь нь ихэвчлэн аянга цахилгаан зэрэг 
байгалийн хүчин зүйлсээс шалтгаалдаг судалгааны үр  дүн байна 
(Чулуунбаатар  2001,  2012). Түймэр  ихэвчлэн хавар,  намрын 
хуурайшилтай улиралд тохиолддог ба түймрийн хамгийн 
эрсдэлтэй улиралд мод бэлтгэх,  ан хийх үйл ажиллагаа явуулах 
нь түймэр  гарах үндсэн шалтгаан болдог (Nyamjav,  Goldam-
mer,  Uibrig 2007). Ойн түймрийн улмаас ойн сөөг,  хөрсөн дээрх 
хүлэр,  ялзмагт давхарга,  хөвд,  модны титэм,  бут сөөг болон 
өвслөг ургамал ихээхэн хэмжээгээр  шатдаг. 

Байгалийн нөхцөл байдал,  ойн системийн шатах материалын 
хэмжээ зэргээс шалтгаалж гадаргын,  хөрсний болон титэм 
буюу оройн түймэр  гэсэн түймрийн гурван төрөл зонхилдог. 
Оройн түймэр  нь илүү хөнөөлтэй байдаг бөгөөд олон тооны мод 
гэмтэхэд хүргэдэг. 

Шатсан ой мод нь хөнөөлт шавжид хялбар  идэгдэх,  түймрийн 
дараа мод бэлтгэх,  үхсэн модыг түлшинд цуглуулах,  мод үхэж 
сийрэгжсэнээс өвслөг ургамал их ургаж мал бэлчээрлэх зэргээр  
их доройтдог. Түймрийн нөлөөгөөр  хөрсөн дэх органик бодисын 
исэлдэлт нэмэгдэж,  энэ нь ойн түймрээс хойш хэдэн жилийн 
хугацаанд үргэлжилсэн нүүрстөрөгчийн ялгаралтад хүргэдэг. 
Давтан гарсан түймэр  нь ихэвчлэн ой байгалийн нөхөн сэргэлтийг 
саатуулдаг. Жилд дунджаар  нэг сая га талбай түймэрт өртдөг,  
түүний 70%  нь бэлчээрийн талбай байна (Ouyanna,  pers. com). 
Ойн түймрийн нэг голлох шалтгаан болсон хээрийн түймрийн 
тохиолдлыг мөн авч үзэх шаардлагатай юм (Chukka,  pers. com).

Давтан гарсан түймэр  нь ихэвчлэн ой байгалийн нөхөн 
сэргэлтийг саатуулдаг. 

Төлөвлөлтгүй мод бэлтгэл. Монгол оронд ихэнх тохиолдолд 
эмх замраагүй байдлаар  мод бэлтгэдэг нь удаан хугацааны ойн 
доройтолд хүргэдэг. Мод бэлтгэлийн компаниуд ойн тогтвортой 
менежментийн шилдэг туршлагыг дагаж мөрддөггүй ба мод 
бэлтгэлийн сөрөг үр  дагаврыг бууруулах талаар  ажилладаггүй. 
Монгол улсад хэдийгээр  норм,  норматив байдаг ч түймэр,  
хөнөөлт шавж,  мал бэлчээрлэлт зэрэг болон мод бэлтгэлийн 
дараа нэмж гарах сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлдэггүй. 

Замбараагүй мод бэлтгэл нь хөрсний нягтшил,  ойн түймэр,  
мал бэлчээрлэлт болон мод бэлтгэлийн нөлөөлөлтэй хамт ойн 
нөхөн сэргэлтийг алдагдуулж байна. Мод бэлтгэл нь тогтвортой 
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менежментийн дэглэмийн нэг хэсгийн хувьд их ашиг тустай 
боловч тогтвортой мод ашиглалт болон арчилгааны огтлолт 
нь одоогоор  зөвхөн үйлдвэрлэлийн ашиглалт,  арчилгаа 
цэвэрлэгээний огтлолт хэлбэрээр  хийгдэж байна. 

Монгол орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10%-ийг 1980-
аад онд гаргаж байсан ойн аж үйлдвэр  1990-ээд оны эдийн 
засгийн хямралаас хойш тасралтгүй унасаар  байна (Чимэд,  
Энхсайхан,  Банзрагч 2014). 1980-аад оны үед жилд 2 орчим сая 
м3 мод бэлтгэж байсан. Монгол Улс 1990-ээд оноос санхүүгийн 
хямралд орж,  модны томоохон төвлөрсөн үйлдвэрүүд хаагдсан. 
Модны төвлөрсөн томоохон үйлдвэрүүд үйлдвэрлэлээ зогсоож,  
Хятад руу гуалин болон зүсмэл модыг экспортлох болжээ. 

Экологийн асуудал нь 1999 онд гуалин,  зүсмэл модон материал 
экспортод гаргахыг татварын механизмаар  зогсоосон Улсын их 
хурлын хууль батлахад хүргэсэн юм. Сүүлийн хэдэн жилд хууль 
ёсны мод бэлтгэл жилд 1 сая м3 орчим хэмжээнд хэлбэлзэж 
байна. Мод бэлтгэлийн дийлэнх хэсэг нь түймэр,  хөнөөлт шавжид 
идэгдсэн ойг цэвэрлэх,  огтлох ажил хэлбэрээр  явагдаж байна. 
Нийт мод бэлтгэлийн 9.1%-ийг үйлдвэрлэлийн ашиглалт,  4.6%-
ийг арчилгааны огтлолт,  86.3%  нь ойн цэвэрлэгээ эзэлж байна. 
Нийт мод бэлтгэлийн 18.8%  нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай 
хэрэгцээний мод,  81.2%  нь түлээний мод байгаа бөгөөд түлээний 
модыг айл өрхийн түлшний хэрэгцээ болон модны нүүрс хийж 
хот суурин газар  худалдах зориулалтаар  бэлтгэж байна.

Монгол Улсад ойн түймэр  эсвэл хөнөөлт шавжийн эрчимтэй 
тархалтын дараагаар  хийдэг ойн аж ахуйн ба эрүүлжүүлэх 
цэвэрлэгээний огтлолтой ойролцоо  утгатай «Ойн цэвэрлэгээ» 
хэмээн нэрлэгддэг аргаар  мод бэлтгэх дээд хэмжээг тогтоох 
зохицуулалт хийж байна. Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 3.1.15 
заалтын дагуу “Ойн цэвэрлэгээ” гэдэг нь ойн түймэр,  хөнөөлт 
шавж,  өвчинд нэрвэгдсэн,  хүчтэй салхи,  их цасанд өртөн 
амьдрах чадваргүй болж үхжиж унасан хуурай мод,  гишүү 
мөчир,  мод бэлтгэлийн талбайн үлдэгдлийг цэвэрлэх замаар  
ойг хамгаалах,  ойн төлөв байдлыг сайжруулахад чиглэсэн арга 
хэмжээ юм. Олон улсын ойлголтоор  ойн аж ахуйн цэвэрлэгээний 
огтлолт гэж үхсэн эсвэл ноцтой гэмтсэн модыг эдийн засгийн 
үнэ цэнэ нь алдагдахаас өмнө огтолж авахыг хэлнэ. 

Эрүүлжүүлэх цэвэрлэгээний огтлол гэдэг нь ихэвчлэн модны 
өвчлөлийн тархалтыг бууруулах эсвэл зогсоож,  ой модны эрүүл 
байдлыг сайжруулах зорилгоор  өвчилсөн мод огтлохыг хэлнэ 
(Helms 1998). Мөн ойн аж ахуйн цэвэрлэгээний огтлолтоор  
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унасан модыг цэвэрлэх нь ойн түймрийн эрсдэлийг бууруулдаг 
гэсэн баримт байдаг ч (Чулуунбаатар  2012) бусад судалгаанд 
энэ нь экосистемд сөрөг нөлөөг үзүүлдэг талаар  бичсэн байдаг 
(Lindenmayer and Noss 2005;  Nappi et al. 2011). 

Одоогийн байдлаар  Монгол улсад явагдаж байгаа хууль ёсны 
мод бэлтгэлийн ихэнх нь “ойн цэвэрлэгээ” маягаар  хийгдэж 
байгаа ба модны үйлдвэрлэлийн үндэсний зорилтыг хангахгүй 
юм. Албан ёсны мэдээллээр  2011-2014 онуудад 729,000 м3 модыг 
жил бүр  бэлтгэсэн байгаа хэдий ч энэ хэмжээ нь Монгол орны 
модны үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ,  шаардлагыг хангахгүй байна. 
Ойг цэвэрлэх талаар  засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 
хөтөлбөр  нь 2020 он хүртэл жил бүр  315,000 га талбайг хамарч,  
1.4 сая м3 мод болон түлшний модыг их ойтой аймгуудаас голчлон 
бэлтгэхийг зорилт болгосон.

Засгийн газрын бодлогоор  модны импортыг татвараас 
чөлөөлөх,  импортын тарифыг бууруулах арга хэмжээ авч байна. 
Тухайлбал,  2013 онд мод,  модон материалыг гаалийн болон 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлж байсан. Импортын 
хэмжээ огцом өсөж,  2013-2014 онуудад ойролцоогоор  140,000 
м3 зүсмэл мод импортолсон байна. Импортын хэмжээ ялангуяа 
ОХУ- аас орж ирэх импортын хэмжээ бага байгаа нь хэд 
хэдэн шалтгаантай. Нэгдүгээрт,  Оросын талаас экспортод 
гаргах хэмжээ бага,  үнэ өндөр  ба гуалин болон зүсмэл модон 
материалын экспортын татвар  80%  байдаг. Хоёрдугаарт,  
татвар,  тээвэрлэлт,  хадгалалтын төлбөрийг урьдчилан хийх 
ёстой байдгаас зөвхөн хувийн хэвшлийн цөөн хэдхэн томоохон 
үйлдвэрүүд л энэхүү шаардлагыг хангаж байдаг. 

Замбараагүй мод бэлтгэл,  дараалсан доройтол нь ихэвчлэн 
хууль бус үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй. Хэдийгээр  албан 
ёсны статистик мэдээ байхгүй ч эрэлт,  нийлүүлэлтийн албан 
ёсны статистик мэдээ зөрүүтэй ба үүнийг хууль бус үйл 
ажиллагаатай холбон тайлбарладаг. Мод бэлтгэлийн албан ёсны 
тоо  2011 оноос хойш жилд 1 сая м3-ээс доогуур  байгаа. ОСХТ-
ийн тоон мэдээгээр  үйлдвэрлэлийн зориулалттай модны эрэлт 
жилд ойролцоогоор  1 сая м3 бөгөөд түлшний модны эрэлт жилд 
ойролцоогоор  2 сая м3 байна (ОСХТ 2013). Дэлхийн банкны 
судалгаа үүнтэй төстэй ба Улаанбаатар  хот жилдээ 1.2 сая м3 

орчим мод хэрэглэдэг. Эдгээрийн нэлээд хэсгийг хууль бусаар  
бэлтгэсэн мод эзэлдэг бөгөөд хоёр  үндсэн шалтгааны улмаас 
хууль ёсны мод бэлтгэлийн тооноос илүү байдаг (World Bank 
2006).
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Хамтын эзэмшлийн ойн аж ахуй нь “Ойн нөхөрлөл (ОН)”-ийн 
тогтолцоонд тулгуурлаж байна. ОН нь өөрт олгосон зөвшөөрлийн 
дагуу “Ойн цэвэрлэгээ” хийх замаар  ойгоос түлшний мод бэлтгэж 
болдог. Ерөнхийдөө ОН-д олгосон зөвшөөрлөөр  тогтвортой мод 
бэлтгэлийг зөвшөөрдөггүй боловч төсөл хэрэгжих газруудад 
эхний үед харьцангуй олон зөвшөөрөл олгосон. 

БОАЖЯ-аас ойн арчилгаа,  цэвэрлэгээ,  нөхөн сэргээлт,  
ойжуулалт болон мод үржүүлэг гэсэн тодорхой ангиллын дагуу 
үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх тусгай зөвшөөрлийг Ойн 
мэргэжлийн байгууллага (ОМБ)-д өгдөг. Ойн тооллого,  таксаци 
явуулах,  хөнөөлт шавжтай тэмцэхэд тусгай тоног төхөөрөмж,  ур  
чадвар  шаардлагатай учир  энэ салбарт цөөн тооны ОМБ байна. 
Ойг арилжааны зориулалтаар  ашиглах тусгай зөвшөөрлийг мод 
бэлтгэх,  мод цагаалах,  тээвэрлэх,  зүсвэр  явуулах туршлага,  ур  
чадвартай,  мэргэжлийн ажилчин,  ажилтан,  тоног төхөөрөмж,  
хөрөө рам бүхий мод бэлтгэдэг,  цөөн тооны томоохон ОМБ-д 
ойд үйлдвэрлэлийн ашиглалт явуулах эрхийг олгодог. Одоогоор  
1179 ойн нөхөрлөл 3119535 га талбайг эзэмшиж байна. Мөн 
идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг 681378 га талбайтай 83 ОМБ 
үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн тоон мэдээ байна. /3/

Ойжуулалт, нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх. Монгол 
оронд жил бүр  нилээдгүй талбайд ойжуулалтын ажил хийж 
байна. Засгийн газрын энэхүү үйл ажиллагааг тусгай мэргэшсэн 
ОМБ хийж гүйцэтгэдэг. Их сүйдсэн талбайд тарьц,  суулгацаар  
болон үрээр  шууд ойжуулалтын ажил хийх,  ойн байгалийн 
нөхөн сэргэлтийг дэмжих гэсэн хоёр  аргыг ойг нөхөн сэргээх 
ажилд хэрэглэдэг. Мод тарих ажиллагаа нь ихэвчлэн ойг нөхөн 
сэргээхийн тулд хийгддэг. Зорилго  нь байгалийн нөхөн сэргэлт 
явагдах боломжгүй төрөл бүрийн доройтсон ойг нөхөн сэргээхэд 
оршино. Ойн нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээнд шууд тарих,  
байгалийн нөхөн сэргэлтэд дэмжлэг үзүүлэх,  зулзаган модыг 
хамгаалах зэрэг ажиллагаа орно. Ойг нөхөн сэргээх хэрэгцээ нь 
мод тарих эсвэл байгалийн нөхөн сэргэлтэд дэмжлэг үзүүлэхээс 
илүү өргөн хүрээтэй юм. Сүүлийн 10 жилд ойг нөхөн сэргээх 
ажлыг жижиг талбайгаас эхлүүлээд хэдэн мянган га талбайд 
хүртэл хийсэн юм /4/

Хээрийн ажиглалтын дүн шинжилгээ,  ой зохион байгуулалтын 
мэдээг судалж үзэхэд титэм нийлсэн таримал ойн талбай 
маш бага,  дунджаар  жилд 200 га талбайг таримал ой гэж 
ойн санд бүртгэн авч байгаа нь сонирхол татаж байна. Жилд 
ойролцоогоор  6000 га талбайд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэхэд  
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эхний нэг жилд тэдгээрээс ойролцоогоор  2000 га нь л амжилттай 
болдог хэмээн мэдээлэл байгаа. Ойн талаар  төрөөс баримтлах 
бодлогод байгалийн аясаар  нөхөн сэргэсэн болон ойжуулсан 
талбай 2020 он гэхэд 310000 га,  2030 онд 1.5 сая га-д хүрнэ 
хэмээн тусгасан (Монгол Улсын Засгийн газар  2015б). Нөхөн 
сэргээлтийн 70 орчим хувь нь байгалийн нөхөн сэргэлт байна 
хэмээн таамаглавал,  онолын хувьд 2015-2020 онд 90000 га,  
2020-2030 онд үүнээс их талбайд ойг нөхөн сэргээх ажил хийх 
шаардлагатай ба мөн ойжуулалтын амжилтын хувь өндөр  байна 
гэсэн таамаглал дэвшүүлсэн ч энэ нь одоогоор  бүрэн хэрэгжих 
боломж муутай юм.

ОМБ эсвэл бусад байгууллага нь мод тарихаас гадна ойжуулсан 
талбайн усалгаа,  хамгаалалтыг 3 жилийн турш хариуцаж,  
тарьсан модыг өндөр  амьдралттай ургуулах үүрэг хүлээдэг. 
Ердийн нөхцөлд ойжуулсан талбайн модны амьдралтын хувь 
75%-аас дээш байвал төлбөрийг бүрнээр  төлдөг ч 50%-аас дээш 
байхад нөхөн тарилт хийхийг шаарддаг ба 25%-аас доош орсон 
тохиолдолд төлбөрийг буцааж авдаг (БОАЖЯ,  2013). Гэсэн 
хэдий ч хээрийн ажиглалтаас харахад тарьцын чанар  муу,  
газраа буруу төлөвлөдөг,  мал бэлчээрлэлт тарьцын амьдралтад 
нөлөөлдөг,  модны үрийн гарал үүсэл тодорхойгүй байдаг зэрэг 
дутагдалууд түгээмэл байна. 

Ирээдүйд арчилгаа,  тордолгоог сайжруулах,  хогийн 
ургамлыг устгах талаар  сайтар  анхаарч,  мал бэлчээрлэлтийн 
нөлөөг бууруулах,  тарьцын чанарыг сайжруулах илүү сайн 
стратеги боловсруулах талаар  бодож үзэх нь чухал юм. Үүнээс 
гадна ойжуулах ихэнх схем нь шилмүүст төрлийн модон дээр  
төвлөрдөг ч зарим тохиолдолд навчит мод бортогонд илүү сайн 
ургаж болох юм. 

Ойн хортон, өвчинтэй тэмцэх. Хөнөөлт шавжийн хүнд,  
хөнгөн хор  хөнөөл шавжаас учирсан хохирлын зарим хэсэг 
нь хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүчин зүйлсийн 
нарийн түвэгтэй харилцан үйлчлэлээс үүссэн байдаг. Ямар  ч 
ойд экосистемтэй зохицон амьдардаг ашигтай болон ашиггүй 
шавжийн олшрол ихэвчлэн байгаль,  экологийн мөчлөгийн нэг 
хэсэг нь болж байдаг. Гэвч ойн түймэр,  мод бэлтгэл,  ус чийгийн 
төлөөх өрсөлдөөн зэргээс болж ойн эрүүл мэнд суларсны улмаас 
экологийн тэнцвэр  алдагдаж,  шавж олшрох тааламжтай орчныг 
бүрдүүлдэг. Тухайлбал түймрийн дараа хөнөөлт шавж тархах 
эрсдэл өндөрсөж,  модыг хэт их огтлох нь шавжийг өөртөө татдаг. 
Ялангуяа 2000-2002 онд хөнөөлт шавж өсөж үржих таатай орчин 
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бий болсны улмаас Сибирийн болон өрөөсгөл хүр  эрвээхий их 
хэмжээгээр  үржиж Монгол орны ой ихэнх хэсгийг хамарчээ 
(Тузов ба бусад,  2005). 

Шавжаас ойд маш их хохирол учирч болох бөгөөд 2002 оны 
өрөөсгөл хүр  эрвээхийн олшролын дараагаар  Зүүн Хэнтийн 
шинэсэн ой нь хусаар  солигдсон байна (Ундраа ба бусад 2009). 
Пестицидийг өргөн ашиглах нь махчин болон түүний идэш 
болдог шавжийн хоорондын экологийн тэнцвэрт нөлөөлж болно. 

Уур  амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас өсөн нэмэгдэж буй 
хуурайшилт нь хөнөөлт шавж хэт олшроход хүргэж байна 
(Доржсүрэн 2014). Уур  амьсгалын өөрчлөлт нь шавжийн 
шимэгчдийн тоо  толгойг бууруулснаар  хөнөөлт шавжийн тоог 
ихэсгэхэд нөлөөлөх болно. 

• Хөнөөлт шавжийн хэт олшрол,  хор  хөнөөл нь дараагийн 
жилүүдэд үргэлжлэн ойн хомсдолд хүргэдэг ба үүнийг 
хөнөөлт шавжийн хүнд хор  хөнөөл гэнэ. 

• Хөнөөлт шавжийн бага хэмжээний олшрол нь нэг улиралд 
маш аажим явагдах ба энэ нь ойн доройтолд хүргэдэг. 
Үүнийг хөнөөлт шавжийн хөнгөн хор  хөнөөл гэнэ. Цаашид 
хөнөөлт шавжийн олшрол явагдахгүй эсвэл өөр  доройтол 
гарч ирэхгүй бол дараа жилээс нь ой нөхөн сэргэдэг. 

• Хөнөөлт шавжийн нөлөө нь ойн доройтолд хүргэгч түймэр,  
хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт,  мод бэлтгэл зэрэг бусад 
хүчин зүйлтэй хосолсон байдлаар  нөлөөлж болох бөгөөд энэ 
тохиолдолд үргэлжилсэн доройтлоос үүдсэн ойн хомсдолд 
хүргэдэг. 

• Цаашид ОСХТ болон Байгаль орчны яамны түүхчилсэн 
мэдээ,  тайлангуудад дүн шинжилгээ хийж,  хөнөөлт 
шавжийн хохирлын цаашдын хэмжээг мэдэж тогтоох 
шаардлага урган гарч байгаа юм.

Хөнөөлт шавжтай тэмцэх арга хэмжээ нь хөнөөлт шавж,  
өвчний голомтыг тогтоох судалгааны ажлаар  эхэлдэг 
бөгөөд үүнд хөнөөлт шавжийн олшролын идэвхтэй хяналт 
багтсан байдаг. Энэ ажлыг хавар,  намрын улиралд ээлжит 
судалгаагаар  дамжуулан хөнөөлт шавжийн тоо  толгойд хяналт 
тавих мэдээллийг цуглуулах тусгай гэрээт байгууллагаар  
гүйцэтгүүлдэг. Судалгааны зорилго  нь хөнөөлт шавж,  өвчний 
тархалтыг тогтоох,  хохирол,  нөхцөлийг үнэлэх,  хөнөөлт шавж,  
өвчний голомтыг илрүүлэх чиглэгдэнэ. 

Эцэст нь дүгнэхэд судалгаа нь хөнөөлт шавж,  өвчинд 
нэрвэгдсэн ойн нөхцөл байдлыг тодорхойлж,  олшролыг хянах 



40

Ой, уур амьсгалын өөрчлөлт

арга хэмжээ явуулах газар  нутгийг сонгоход чиглэгдсэн 
байдаг. Хөнөөлт шавжтай тэмцэх гол аргууд нь хими,  физик,  
механик,  биологи болон хорио  цээрийн арга байдаг. Хөнөөлт 
шавж,  өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг онгоц,  шүршигч болон 
бусад багаж тоног төхөөрөмжийг ашиглан хими,  микробиологи 
болон механик аргаар  зохион байгуулдаг. Пестицидийг агаараас 
шүрших аргыг 2012 онд зогсоосон. Хөнөөлт шавжтай тэмцэх 
асуудлыг REDD+ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулахад 
бодлого,  арга хэмжээ гэсэн байдлаар  авч үзэх болно.
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Бүлэг 7. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ 
ТЭМЦЭХ ОЛОН УЛСЫН ЧИГ ХАНДЛАГА БОЛОН 

ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ

Уур амьсгалын өөрчлөлт – дэлхийн дулаарал

Дэлхийн хэмжээнд хүйтэн өдөр,  шөнийн тоо  буурч,  харин 
дулаан өдөр,  шөнийн тоо  нэмэгдэж байна. Дэлхийн дулаарал 
буюу уур  амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас дэлхийн бөмбөрцгийн 
хойд хагасын цасан бүрхүүл 20-р  зууны дунд үеэс багасаж 
эхэлсэн ба зарим бүс нутагт 1975-2005 оны хооронд газрын 
хөрсний температур  2-3°C дулаарч,  цэвдгийн зузаан нь 
багасч тархах хүрээ нь хумигдсан байна. Дэлхийн хэмжээгээр  
дундажаар  далайн түвшний нэмэгдэлтийн хурд 1901-2010 оны 
хооронд жилд 1.7 мм байсан бол 1971-2010 оны хооронд 2 мм,  
1993-2010 оны хооронд 3.2 мм тус тус хүрсэн байна. /8/

буюу уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас дэлхийн бөмбөрцгийн 
хойд хагасын цасан бүрхүүл 20-р зууны дунд үеэс багасаж 
эхэлсэн ба зарим бүс нутагт 1975-2005 оны хооронд газрын 
хөрсний температур 2-3°C дулаарч, цэвдгийн зузаан нь багасч 
тархах хүрээ нь хумигдсан байна. Дэлхийн хэмжээгээр дундажаар 
далайн түвшний нэмэгдэлтийн хурд 1901-2010 оны хооронд жилд 
1.7 мм байсан бол 1971-2010 оны хооронд 2 мм, 1993-2010 оны 
хооронд 3.2 мм тус тус байсан байна. 

 

 Зураг 7.4. Температур, далайн түвшин, бөмбөрцөгийн хойд 
хагас дахь цасан бүрхүүлийн талбайн өөрчлөлт 

Дэлхийн дулаарал ийнхүү хурдацтай явагдаж байгаа нь 
дэлхийн агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн ялгарал (ХХЯ) 
ихэссэнтэй холбоотой. Дэлхийн гадаргуу орчмын агаарын 78% нь 
азот, 21% нь хүчилтөрөгч, үлдсэн 1% нь бусад төрлийн хийнүүд 

 Зураг 7.1. Температур, далайн түвшин, бөмбөрцөгийн хойд хагас 
дахь цасан бүрхүүлийн талбайн өөрчлөлт
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Дэлхийн дулаарал ийнхүү хурдацтай явагдаж байгаа нь 
дэлхийн агаар  мандал дахь хүлэмжийн хийн ялгарал (ХХЯ) 
ихэссэнтэй холбоотой. Дэлхийн гадаргуу орчмын агаарын 78%  
нь азот,  21%  нь хүчилтөрөгч,  үлдсэн 1%  нь бусад төрлийн 
хийнүүд байдаг. Нүүрсхүчлийн хий дэлхийн агаарын дөнгөж 0.03-
0.04%-ийг эзэлдэг. Усны уур,  нүүрстөрөгчийн хий болон бусад 
хийнүүд дэлхийн гадаргуугаас ойх дулааны цацаргийг өөртөө 
шингээдэг. Нарнаас эх дэлхийд бууж буй энергийн тодорхой 
хэсэг нь эргээд сансрын уудам руу ойх замаар  газрын гадаргуу 
орчмын агаарын давхаргын дулааны баланс хадгалагдах ёстой. 
Гэтэл хүний үйл ажиллагаанаас болж дулааны цацаргийг өөртөө 
шингээх чанартай хийн ялгарал сүүлийн 150 жилд эрс нэмэгдэж,  
агаар  мандал дахь түүний агуулга ихээхэн өссөн байна. 

Энэхүү хүлэмжийн хийн эрчимтэй ялгарал дэлхийн уур  
амьсгалыг өөрчлөх гол хүчин зүйл болж байна. Дэлхий дээр  
хүний үйл ажиллагааны үр  дүнд үүсэх хүлэмжийн хийн ялгарал 
нэмэгдэхийн хэрээр  хүлэмжийн хийн давхрага зузаарч дэлхийн 
агаар  мандал ба газрын гадаргуугаас эргэж сансар  руу ойх 
ёстой цацрагийн хэмжээ буурна. Түүнээс шалтгаалан газрын 
гадаргуу халж улмаар  агаарын температур  аажим аажмаар  
өсч дэлхийн дулаарал үүснэ.

 

 Зураг 7.5. Хүлэмжийн хийн үзэгдэл /Эх сурвалж: БОАЖЯ/ 

Монгол улсад өдгөө цаг уурын 135 өртөө ажиллаж Дэлхийн 
цаг уурын байгууллага (ДЦУБ)-ын хөтөлбөрөөр хоногт 8 удаа 
агаарын даралт, агаар, хөрсний гадаргын температур, агаарын 
чийгшил, хур тунадас, салхи, цасан бүрхүүлийн тархац, ба зузаан 
/цас тогтсон үед/, агаарын үзэгдэлд байнгын ажиглалт хийж 
байна.Цаг уурын 48 өртөөний 1940-2013 оны мэдээгээр газар 
орчмын агаарын температур (2м өндөрт) 2.07°C-аар дулаарсны 
дотор уулархаг нутгаараа арай эрчимтэй, говь, тал хээрийн бүсд 
арай бага хэмжээгээр дулаарсан байна. Сүүлийн 74 жилийн дотор 
хамгийн дулаан 10 жил бүгд 1997 оноос хойш тохиолджээ. 
Агаарын дулаан хүйтний хувьд илт мэдэгдэж байгаа нэг онцлог 
өөрчлөлт бол эрс халуун өдрийн тоо огцом нэмэгдэж, их хүйтэн 
өдрийн тоо хорогдож байгаа явдал болно. Хур тунадасны 
өөрчлөлтийг үзвэл 1961 оноос хойш дулаан улирлын болон зуны 
хур тунадас ихэнхи нутгаар 0.1-2.0 мм/жил-ийн хурдтай буурч 
байна. 

Зураг 7.2. Хүлэмжийн хийн үзэгдэл /Эх сурвалж: БОАЖЯ/
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Монгол улсад өдгөө цаг уурын 135 өртөө ажиллаж Дэлхийн 
цаг уурын байгууллага (ДЦУБ)-ын хөтөлбөрөөр  хоногт 8 удаа 
агаарын даралт,  агаар,  хөрсний гадаргын температур,  агаарын 
чийгшил,  хур  тунадас,  салхи,  цасан бүрхүүлийн тархац,  ба 
зузаан /цас тогтсон үед/,  агаарын үзэгдэлд байнгын ажиглалт 
хийж байна. Цаг уурын 48 өртөөний 1940-2013 оны мэдээгээр  
газар  орчмын агаарын температур  (2м өндөрт) 2.07°C-аар  
дулаарсны дотор  уулархаг нутгаараа арай эрчимтэй,  говь,  тал 
хээрийн бүсд арай бага хэмжээгээр  дулаарсан байна. Сүүлийн 
74 жилийн дотор  хамгийн дулаан 10 жил бүгд 1997 оноос хойш 
тохиолджээ. Агаарын дулаан хүйтний хувьд илт мэдэгдэж 
байгаа нэг онцлог өөрчлөлт бол эрс халуун өдрийн тоо  огцом 
нэмэгдэж,  их хүйтэн өдрийн тоо  хорогдож байгаа явдал болно. 
Хур  тунадасны өөрчлөлтийг үзвэл 1961 оноос хойш дулаан 
улирлын болон зуны хур  тунадас ихэнхи нутгаар  0.1-2.0 мм/
жилийн хурдтай буурч байна.

Дулаан түрэлт буюу дулааны долгионы давтамж Европ,  
Ази,  Австралийн дийлэнх нутгаар  нэгэн адил нэмэгдэж байна. 
Хоёр  удаагийн онцгой дулааралт Европ болон ОХУ-ыг 2003 ба 
2010 онуудад тус тус нэрвэж ихээхэн гамшиг учруулсан бөгөөд 
мянга мянган хүн нас барж ойн болон бутны түймэр  удаан 
хугацаагаар  үргэлжилсэн байна. Нэлээд өргөн хүрээг хамарч 
удаан үргэлжилсэн түүхэн үзэгдэл гэж үзэж болох үер  2001,  
2005 онуудад зүүн Европ,  2008 онд Африк,  түүнчлэн 2005 
онд Энэтхэг,  2010 онд Пакистан,  2010 онд Австралийг тус тус 
нэрвэсэн байна.

Эдгээр  цаг уур  болон уур  амьсгалын өөрчлөлт нь хүн ам 
ихээр  төвлөрсөн хот,  суурин газруудад шууд нөлөө үзүүлэх 
бөгөөд зарим талаар  хот,  суурин газрын уур  амьсгалын 
өөрчлөлт (УАӨ)-д өртөх эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Иймд 
УАӨ-д дасан зохицох,  даван туулах асуудалд хотуудын үүрэг,  
оролцоо  улам бүр  нэмэгдэж байна. Учир  нь одоогийн байдлаар  
дэлхийн хүн амын 54%  нь хот,  суурин газарт амьдарч байгаа 
бөгөөд 2050 он гэхэд 66%  хүрэхээр  байна. Тасралтгүй нэмэгдэж 
байгаа хотжилтын эрчим Ази,  Африкт хамгийн өндөр  байж энэ 
зууны хагас гэхэд энэ хоёр  тивийн хотуудын хүн ам 2.1 тэрбумд 
хүрэх төлөвтэй байгаа аж. 

Уур  амьсгалын өөрчлөлтийг гол үүсгэгчид нь хот,  суурин 
газрууд бөгөөд түүний хор  хөнөөлийг хамгийн ихээр  хүлээн авч 
буй газрууд нь хот суурин газар,  тэдгээрийн хүн ам болоод буй 
юм.
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Монгол Улс болон Улаанбаатар  хотын хувьд хүлэмжийн 
хийн ялгаруулалт харьцангуй багатай боловч уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийн хор  хөнөөл газрын доройтол,  агаарын бохирдол,  
цөлжилт,  усны болон ойн сангийн хомсдол,  байгалийн гамшигт 
үзэгдлийн тоо  давтамж зэргээр  хүчтэй илэрч байна.  Монгол 
Улсын нийт хүн амын 47%  нь Улаанбаатар  хотод төвлөрч 
байгаагаас гадна ХХЯ-ын гол эх үүсвэр  болсон нүүрсээр  
ажилладаг дулааны цахилгаан станцууд,  эрчим хүчний томоохон 
хэрэглэгчлийн ихэнхи нь Улаанбаатар  хотод байгаа нь ХХЯ-ыг 
бууруулахад тухайн хотын үүрэг их байгааг харуулж байна.

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх, сааруулах

2014 онд Лимад хуралдсан НҮБУАӨС-ийн Талуудын 20 
дугаар  бага хурлаас гаргасан баримт бичгийн 2 дугаар  бүлэгт,  
Уур  амьсгалын өөрчлөлтийг (УАӨ) сааруулах үйлсэд өөрийн 
зүгээс ямар  хувь нэмэр  оруулах зорилт дэвшүүлж байгаагаа 
тодорхойлохыг улс орон бүрт уриалсан. Конвенцийн 2 дугаар  
бүлэгт агаар  мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийг 
тогтворжуулах,  УАӨ-ийн аюулыг бууруулахтай холбоотой олон 
улсын гэрээний үндсэн зарчмуудыг тодорхойлсон.

Дэлхийн УАӨ-ийг сааруулах талаар  олон улсын түвшинд 
хэрэгжүүлэх ёстой эдгээр  зарчмуудыг үндэслэн Монгол улс 
бусад улс орны нэгэн адил зорилтод хувь нэмэрээ тодорхойлох 
нь хүлээх үүрэг хариуцлага,  нөөц боломж,  үйл ажиллагааны 
талаарх саналаа харилцан солилцох нөхцлийг бий болгоно. Мөн 
түүнчлэн,  хэрэв тухайн улс хүсвэл шаардлагатай технологи,  
санхүүгийн хэрэгцээгээ тодорхойлох боломжтой болно. Улс орон 
бүр  дэлхийн УАӨ-ийг сааруулахад оруулах зорилтод хувь 
нэмэрээ тодорхойлохдоо  үндэсний онцлогт нийцсэн ямар  ч арга 
зам,  хувилбарыг санал болгож болно.

Ийнхүү баримт бичгийг өндөр  хөгжсөн болон хөгжиж байгаа 
нийт улс гүрнүүд дэлхийн УАӨ-ийг сааруулахад оруулах хувь 
нэмрээ тодорхойлж 2015 оны 12 дугаар  сарын 12-нд Францийн 
нийслэл Парис хотод уур  амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх 2020 
оноос хойш хэрэгжих гэрээг 195 орон хүлээн зөвшөөрсөн байна. 
Парисийн гэрээний гол зорилт нь үйлдвэржилтийн эринтэй 
харьцуулахад дэлхийн агаарын дундаж температурыг 1.5°С 
-2°С-д барихад хүчин чармайлт гаргах юм. Парисын гэрээ болон 
НҮБУАӨСК-ийн Талуудын 21 дүгээр  бага хурлын үр  дүн нь 
дараах үйл ажиллагаа руу чиглэсэн байна: 

• Mitigation/Сааруулах –  температурыг барих зорилтыг 
биеүүлэхийн тулд хүлэмжийн хийх хурдацтай бууруулах
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• A transparency system/ил тод байдал– уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийг тооцох,  ил тод байлгах

• Adaptation/дасан зохицох –  улс орнуудыг уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийн нөлөөлөлд дасан зохицох чадварыг бий болгох

• Loss and damage/Алдагдал,  хохирол –  улс орнуудыг уур  
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөлөөс сэргэх чадавхийг 
бүрдүүлэх,  

• Support/дэмжлэг –  Санхүүжилт болон технологийн 
дэмжлэг үзүүлэх,  цэвэр  хөгжлийг бий болгох /8/

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад 
Монгол улсын хувь нэмэр

Монгол Улсын Засгийн газраас уур  амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицох,  ХХЯ-ыг бууруулахад чиглэсэн үндэсний 
хэмжээний бодлого,  арга хэмжээг зохицуулах,  удирдлагаар  
хангах зорилгоор  Байгаль орчин,  аялал жуулчлалын сайдаар  
удирдуулсан салбар  дундын Уур  амьсгалын үндэсний хороо  
байгуулсан ба экосистем,  эдийн засгийн салбаруудад холбогдох 
нөлөөлөл,  эрсдлийн судалгаа,  үнэлгээний ажлууд хийгдсэн 
байна (MNE 2006,  БОАЖЯ 2009,  MNET 2010). Энэ хүрээнд 
Монгол Улсын Их Хурлаар  2011 онд батлагдсан “Уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр” (УАӨҮХ) болон Уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийн үнэлгээний хоёрдугаар  илтгэл (УАӨҮИ-2014),  
Дэлхийн уур  амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол улсын 
оруулах хувь нэмэр  (МУОХН-2015) зэрэг бодлогын баримт 
бичгүүдэд Монгол улсын хэмжээнд уур  амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицох стратегийн зорилтуудыг аж ахуйн салбаруудаар  
тодорхойлсон байна.

Монгол Улсын 
зорилтот хувь нэмэр  
(МУЗХН)-ийн үзэл 
баримтлал нь 2014 
онд Монгол Улсын 
УИХ-аар  батлагдсан 
“Ногоон хөгжлийн 

бодлого”-д тулгуурласан. Энэхүү Ногоон хөгжлийн бодлогод 
эрчим хүчний салбарыг оролцуулан үндэсний хэмжээнд эдийн 
засгийн голлох салбаруудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
нийцүүлэн уялдуулж өгсөн. Ногоон хөгжлийн бодлогын 
хэрэгжилтийг хэмжих гол үзүүлэлтэд эрчим хүчний хэмнэлттэй 
хэрэглээ,  хүлэмжийн хийн ялгарал (ХХЯ) болон дотоодын нэгж 
бүтээгдэхүүнд ногдох экологийн ул мөр  гэх мэт орсон. 
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Монгол Улсын УИХ-аар  2011 онд батлагдсан “Уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр” (УАӨҮХ) нь эдийн засгийн 
голлох салбаруудыг хамарсан УАӨ-ийн эсрэг хариу арга 
хэмжээг багтаасан. Хөтөлбөрийн зорилго  нь байгаль орчны 
тогтвортой байдал,  уур  амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон 
нийгэм,  эдийн засгийн хөгжлийг хангах,  улс орны эмзэг байдал,  
эрсдлийг бууруулах,  хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах 
хийгээд эдийн засгийн үр  нөлөө,  бүтээмж болон “ногоон өсөлт”-
ийн бодлогын хэрэгжилтийг дэмжихэд оршино. УАӨҮХ-ийг 
хэрэгжүүлснээр  Монгол улсад уур  амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох чадавхийг бий болгон ногоон эдийн засгийн өсөлт,  
хөгжлийн бодлого  хэрэгжих үндэслэл бүрдэнэ. 

1-р  үе  шат (2011-2016 он)
•  Уур  амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах,  дасан зохицох 

үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх. 
•  Эрх зүйн орчин,  бүтэц,  зохион байгуулалт,  удирдлагын 

тогтолцоог бүрдүүлэх. 
•  Олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх

2-р  үе  шат (2017-2021)
•  Уур  амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

зохицох боломжит арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх

•  Хүлэмжийн хийн ялгаралын өсөлтийг 
сааруулах үйл ажиллагааг тогтвортой 
хэрэгжүүлэх


Зураг 7.3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийн 

стратеги зорилт /Эх сурвалж: БОАЖЯ/

Эдгээр  болон бусад холбогдох үндэсний хэмжээний бодлогын 
баримт бичгүүд нь оролцогч талуудын удаа дараагийн өргөн 
хүрээний цогц хэлэлцүүлгээр  хэлэлцэгдэн  нягтлан боловсруулсан 
энэхүү МУЗХН-ийг тодорхойлох үндэслэл болсон байна.
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 Зураг 7.6. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний 
хөтөлбөрийн стратеги зорилт 

Эдгээр болон бусад холбогдох үндэсний хэмжээний 
бодлогын баримт бичгүүд нь оролцогч талуудын удаа дараагийн 
өргөн хүрээний цогц хэлэлцүүлгээр оруулж, нягтлан 
боловсруулсан энэхүү МУЗХН-ийг тодорхойлох үндэс болсон 
байна. 

  

Зураг 7.7. Үндэсний зорилтот хувь нэмэр буюу Хүлэмжийн 
хийн ялгаралыг бууруулах боломж /Эх сурвалж: БОАЖЯ/ 

Монгол улс ийнхүү өөрийн ЗХН-тээ эрчим хүч, аж үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуй болон хог хаягдлынсалбарт 2030 он хүртэл 
хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээн хэд хэдэн бодлого, арга хэмжээг 
тусгасан. Эдгээр бодлого, арга хэмжээний үр дүнд эдийн засгийн 
хөгжлийн өнөөгийн сценари (Business-as-usual BAU)-тай 
харьцуулахад 2030 он гэхэд хүлэмжийн хийн нийт ялгарал (газар 
ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлт ба ойн салбар ороогүй) 
14%-аар буурахаар байна. Эдгээр болон бусад боломжит зоримог 
үүрэг амлалтын биелэлт нь Конвенцийн хүрээнд олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн механизм ба арга хэрэгслээр дамжуулан 
шинэ технологи нэвтрүүлэх, санхүүгийн дэмжлэг авах боломж, 
нөхцөл хэр зэрэг байхаас ихээхэн хамааралтай юм. 

Олон улсын түвшинд Монгол улс Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн НҮБ-ын Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Суурь 

Зураг 7.4. Үндэсний зорилтот хувь нэмэр буюу Хүлэмжийн хийн 
ялгаралыг бууруулах боломж /Эх сурвалж: БОАЖЯ/

Монгол улс ийнхүү өөрийн ЗХН-тээ эрчим хүч,  аж үйлдвэр,  
хөдөө аж ахуй болон хог хаягдлын салбарт 2030 он хүртэл 
хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээн хэд хэдэн бодлого,  арга хэмжээг 
тусгасан. Эдгээр  бодлого,  арга хэмжээний үр  дүнд эдийн 
засгийн хөгжлийн өнөөгийн сценари (Business-as-usual BAU)-
тай харьцуулахад 2030 он гэхэд хүлэмжийн хийн нийт ялгарал 
(газар  ашиглалт,  газар  ашиглалтын өөрчлөлт ба ойн салбар  
ороогүй) 14%-аар  буурахаар  байна.  Эдгээр  болон бусад боломжит 
зоримог үүрэг амлалтын биелэлт нь Конвенцийн хүрээнд олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн механизм ба арга хэрэгслээр  
дамжуулан шинэ технологи нэвтрүүлэх,  санхүүгийн дэмжлэг 
авах боломж,  нөхцөл хэр  зэрэг байхаас ихээхэн хамааралтай 
юм.

Олон улсын түвшинд Монгол улс Уур  амьсгалын өөрчлөлтийн 
НҮБ-ын Уур  Амьсгалын Өөрчлөлтийн Суурь Конвенци,  
Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах конвенци,  Цөлжилттэй 
тэмцэх конвенци,  Озоны давхаргыг хамгаалах тухай Венийн 
конвенци зэрэг олон улсын эрх зүйн баримт бичгүүдэд нэгдэн 
ороод байна. Мөн НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр,  Дэлхийн 
банк,  НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр,  Дэлхийн Цаг уурын 
байгууллага зэрэг олон улсын байгууллагууд нь олон улсын 
дээрх эрх зүйн баримт бичгээр  хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх,  
үндэсний байгууллага,  мэргэжилтнүүдийн мэдлэг,  чадамжийг 
бий болгох,  холбогдох бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавих,  ажлын уялдааг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж 
байна. 
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Түүнчлэн олон улсын байгууллагууд болон манай түнш орнууд 
нь холбогдох байгууллага,  орон нутгийн удирдлага,  иргэний 
нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах,  мөн судалгаа 
шинжилгээний ажил хийх,  байгаль орчны тухай мэдээллийг 
олон нийтэд хүргэхэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж байна. 

Уур  амьсгалын өөрчлөлтийн тухай мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэх явдал маш чухал ач холбогдолтой. Энэ нь тэднийг 
Засгийн газар  ТББ-тай хамран ажиллах хүсэл эрмэлзлийг 
нэмэгдүүлэх,  олон нийтийг шаардлагатай мэдээллээр  хангахад 
нэн чухал үүрэгтэй. Үнэн зөв шинжлэх ухааны мэдээлэл нь 
уур  амьсгалын талаар  баримтлах бодлого,  хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах,  уур  амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийг 
бууруулах,  дасан зохицох үйл ажиллагаа явуулах суурь болно.
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Бүлэг 8. ҮНДЭСНИЙ ОЙН МОНИТОРИНГИЙН 
СИСТЕМИЙН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ЗАРЧИМ

Үндэсний ойн мониторингийн системийн зорилго. Үндэсний 
ойн мониторингийн систем /ҮОМС/нь REDD+ -ийн үйл 
ажиллагааны түвшин,  хэм хэмжээг үнэлэх зорилготой.

REDD+ хөтөлбөрийн хүрээнд Үндэсний ойн мониторингийн 
систем нь нэг улсын хэмжээнд дараах үйл ажиллагаанд 
зориулагдсан болно. Үүнд:

• газар  ашиглалтын мэдээллийг боловсруулах
• хяналт-шинжилгээг хийх
• ойд хамаарах хүлэмжийн хийн ялгаралт болон шингээлтийн 

түвшинг харуулсан өгөгдлүүдийг боловсруулах зэрэг юм.

Үндэсний ойн мониторингийн систем нь хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах зорилгоор  хэрэгжүүлж буй дараах үйл 
ажиллагааны цогц юм. Үүнд:

• Бодлого,  арга хэмжээг хэмжих
• Ил тод мэдээлэх
• Өгөгдөл цуглуулах,  боловсруулах,  түгээх.

Үндэсний ойн мониторингийн системийн зорилго  нь REDD+-ийн 
үйл ажиллагаануудын хэм хэмжээ,  түвшинг үнэлэхэд оршдог.
Үндэсний ойн мониторингийн систем нь тухайн улс НҮБУАӨСК-
ийн хүрээнд REDD+- д нэгдэхэд шаардлагатай 4 элементийн 
нэг болдог. /34/

ҮОМС-ийн талаар  гаргасан шийдвэрүүдийн хураангуйг 
дурьдвал:

• Гишүүн орнууд төсөөтэй аргазүй ашиглан хүний үйл 
ажиллагааны үр  дүнд үүсэж буй хүлэмжийн хийн 
ялгаралт,  шингээлтийн үндэсний тооллогыг хийж үр  дүнг 
хэвлүүлсэн байна. НҮБУАӨСК: Конвенцийн баримт бичиг 
(1992),  

• Бүх гишүүн орнууд хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх ба энэ нь хэмжих,  
тайлагнах,  баталгаажуулах боломжтой байна. Балигийн 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2007)

• Чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж,  УАӨЗГХЗ –
ийн хамгийн сүүлийн зөвлөмжүүдийг ашиглан тайлагнах 
шаардлагатай. Бали-гийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
(2007)

• Ойн хүлэмжийн хийн ялгаралтыг УАӨЗГХЗ–ийн хамгийн 
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сүүлийн үеийн зөвлөмжийн дагуу бууруулсан байх ба 
үндэсний ойн мониторингийн систем нь тохиромжтой 
аргазүйг ашиглан хийгдсэн байна. Копенгаген (2009)

• Үндэсний ойн мониторингийн систем нь REDD+ - ийн 
дөрвөн үндсэн элементийн нэг бөгөөд шаталсан арга замаар  
боловсруулсан байх ёстой. Канкун (2010)

• Өмнөх удирдамжуудыг шийдвэр  болгон томьёолсон,  
REDD+ -ийн үр  дүнгийн хэмжилт болон тайлагнах,  
баталгаажуулах аргазүйд шаардлагатай үндэсний ойн 
мониторингийн системийн чанарыг тайлбарласан. Варшав 
(2013)

баталгаажуулах боломжтой байна.Балигийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө (2007) 

 Чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, УАӨЗГХЗ –ийн 
хамгийн сүүлийн зөвлөмжүүдийг ашиглан тайлагнах 
шаардлагатай.Бали-гийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
(2007) 

 Ойн ялгаралтыг УАӨЗГХЗ–ийн хамгийн сүүлийн үеийн 
зөвлөмжийн дагуу бууруулсан байх ба үндэсний ойн 
мониторингийн систем нь тохиромжтой аргазүйг ашиглан 
хийгдсэн байна.Копенгаген (2009) 

 Үндэсний ойн мониторингийн систем нь REDD+ - ийн 
дөрвөн үндсэн элементийн нэг бөгөөд шаталсан арга 
замаар боловсруулсан байх ёстой. Канкун (2010) 

 Өмнөх удирдамжуудыг шийдвэр болгон томьёолсон, 
REDD+ -ийн үр дүнгийн хэмжилт болон тайлагнах, 
баталгаажуулах аргазүйд шаардлагатай үндэсний ойн 
мониторингийн системийн чанарыг тайлбарласан.Варшав 
(2013) 

 
 

 

Үндэсний ойн мониторингийн системийн үе шатууд. 
REDD+ -д зориулсан ҮОМС-ийг 3 үе  шатаар  хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. /34/

1-р шат

• анхдагч мэдээллүүдийг цуглуулах
• чадавхи бэхжүүлэх
• дэд бүтцийг сайжруулах,

2-р шат

REDD+ -ийн үйл ажиллагаануудад нийцүүлэн ҮОМС-ийг 
загварчлах/чиглүүлэх

3-р шат

REDD+-ийн бодлого,  арга хэмжээнүүдэд нийцүүлэн ҮОМС-
ийг бүрэн хэрэгжүүлэх

Үндэсний ойн мониторингийн систем нь үйл ажиллагааны 
хоёр  үүрэгтэй,  

1. Хяналт-шинжилгээний үүрэг (Мониторинг)
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2. Хэмжих,  тайлагнах болон баталгаажуулах (ХТБ) үүрэг

Үндэсний ойн мониторингийн системийн үе шатууд. REDD+ -
д зориулсан ҮОМС-ийг 3 үе шатаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
1-р шат 

• анхдагч мэдээллүүдийг цуглуулах 
• чадавхи бэхжүүлэх 
• байгууллага  
• дэд бүтцийг сайжруулах, 

2-р шат 
REDD+ -ийн үйл ажиллагаануудад нийцүүлэн ҮОМС-ийг 
загварчлах/чиглүүлэх 
3-р шат 
REDD+-ийн бодлого, арга хэмжээнүүдэд нийцүүлэн ҮОМС-ийг 
бүрэн хэрэгжүүлэх 
 
Үндэсний ойн мониторингийн систем нь үйл ажиллагааны хоёр 
үүрэгтэй,  

1. Хяналт-шинжилгээний үүрэг (Мониторинг) 
2. Хэмжих, тайлагнах болон баталгаажуулах (ХТБ) үүрэг 

 

 
 

Зураг 8.1. REDD+ -д зориулсан ҮОМС/Un-REDD/ 
 

REDD+ -ийн ҮОМС –ийн ХТБ-ын стандартад хэмжилтийн хоёр 
чиглэл бий: 

Зураг 8.1. REDD+ -д зориулсан ҮОМС
Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

REDD+ -ийн ҮОМС –ийн ХТБ-ын стандартад хэмжилтийн 
хоёр  чиглэл бий:

• Хиймэл дагуул дээр  суурилсан зайнаас тандах технологиор  
хэмжигддэг үйл ажиллагааны мэдээ (ҮАМ). Энэ нь ил тод,  
үнэ төлбөргүй байх ёстой.

• Гол төлөв Үндэсний Ойн Тооллогод суурилсан гадаргын 
бодит хэмжилт. (Ойн нүүрстөрөгчийн нөөцөд хамаарах 
мэдээлэл)

• Хиймэл дагуул дээр суурилсан зайнаас тандах технологиор 
хэмжигддэг  үйл ажиллагааны мэдээ (ҮАМ) гэж нэрлэдэг. 
Энэ нь ил тод, үнэ төлбөргүй байх ёстой. 

• Гол төлөв Үндэсний Ойн Тооллогод суурилсан гадаргын 
бодит хэмжилт. (Ойн нүүрстөрөгчийн нөөцөд хамаарах 
мэдээлэл) 

 
Зураг 8.2. Хиймэл дагуул дээр суурилсан зайнаас тандах 

технологи 
 

Зураг 8.2. Хиймэл дагуул дээр суурилсан зайнаас тандах технологи
Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр
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Зураг 8.3. Гадаргын бодит хэмжилт 
 
Ойн тооллогын бодит хэмжилт нь ялгаралтын 

коэффициентийг илэрхийлэхэд хэрэглэгдэнэ.  
Ялгаралтын коэффициент гэдэг нь тухайн ойн хэвшинж 

эсвэл ойжуулалт хийсэн модны зүйлийн өөрчлөлтийн нэгж (1 га 
дахь ойн хомсдол гэх мэт) –ээр үнэлэгдэн хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг тодорхойлох коэффициент юм.   
 

Газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлт болон ой 
(ГАГАӨО) бүхий хэсгээс нүүрстөрөгчийн давхар исэл (CO2) 
хамгийн ихээр ялгардаг, тиймээс ЯК-ийг нүүрстөрөгчийн давхар 
исэл (CO2)-ийн хэмжилтийг тоннд шилжүүлсэн утгаар тооцно. 

Ой болон бусад хуурай газрын экосистемд нүүрстөрөгч нь 
биомасс болон хөрсөнд хуримтлагддаг. Тодорхой ойн хэвшинжид 
нүүртөрөгчийн хуримтлалын эрчим нь шингээлтийн 
коэффициентоор (ШК) илэрхийлэгдэнэ.   

ҮАМ болон ЯК (ШК) –г нийлэмжээр нь тодорхой 
хугацаандахь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг үндэсний хэмжээнд 
үнэлж гаргадаг. Энэ тооцоо нь үндэсний хүлэмжийн хийн 
тооллогын (ХХТ) нэг хэсэг юм. 

Зураг 8.3. Гадаргын бодит хэмжилт

Ойн тооллогын бодит хэмжилт нь ХХЯ-ын коэффициентийг 
илэрхийлэхэд хэрэглэгдэнэ. 

Ялгаралтын коэффициент гэдэг нь тухайн ойн хэв шинж 
эсвэл ойжуулалт хийсэн модны зүйлийн өөрчлөлтийн нэгж 
(1 га дахь ойн хомсдол гэх мэт) –ээр  үнэлэгдэн хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг тодорхойлох тоон үзүүлэлт юм. 

Газар  ашиглалт,  газар  ашиглалтын өөрчлөлт болон ой 
(ГАГАӨО) бүхий хэсгээс нүүрстөрөгчийн давхар  исэл (CO2) 
хамгийн ихээр  ялгардаг,  тиймээс ЯК-ийг нүүрстөрөгчийн 
давхар  исэл (CO

2
)-ийн хэмжилтийг тоннд шилжүүлсэн утгаар  

тооцно.
Ой болон бусад хуурай газрын экосистемд нүүрстөрөгч 

нь биомасс болон хөрсөнд хуримтлагддаг. Тодорхой ойн хэв 
шинжид нүүртөрөгчийн хуримтлалын эрчим нь шингээлтийн 
коэффициентоор  (ШК) илэрхийлэгдэнэ. 

ҮАМ болон ЯК (ШК) –г нийлэмжээр  нь тодорхой хугацаан 
дахь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг үндэсний хэмжээнд үнэлж 
гаргадаг. Энэ тооцоо  нь үндэсний хүлэмжийн хийн тооллогын 
(ХХТ) нэг хэсэг юм.

Үндэсний ойн мониторингийн систем нь:
• Хэмжих боломжтой

Жишээ нь: улс орнууд хүлэмжийн хийн ялгаралтын 
бууруулалт болон нүүрстөрөгчийн шингээлтийн хэмжээг 
тооцох чадвартай байх,



53

Ой, уур амьсгалын өөрчлөлт

• Тайлагнах боломжтой байна.
Жишээ нь: улс орнууд хүлэмжийн хийн тооллогыг ил тод,  
алдаа мадаггүй,  бүрэн гүйцэд боловсруулах чадвартай 
байх

• Хянах баталгаажуулах боломжтой байна.
Жишээ нь: гуравдагч орнууд хүлэмжийн хийн тооллогыг 
баталгаажуулахын тулд бүх мэдээллийг ашиглах 
боломжтой байх 

• Ил тод
• Баримтжуулсан
• Цаг хугацааны явцад тогтвортой
• Иж бүрэн
• Харьцуулж болохоор
• Тодорхойгүй байдлыг үнэлсэн.

Газар ашиглалтын хэлбэрүүд.

УАӨЗГХЗ газрыг хэрхэн ашиглаж байгаагаас хамааруулан 
зургаан ангилалд хувааж үздэг: 

1. Ойн талбай
2. Бэлчээр
3. Тариалан
4. Ус намгархаг газар
5. Хот суурин газар
6. Бусад газар

 
Зураг 8.4. Үйл ажиллагааны мэдээ: Өөрчлөлтийн үнэлгээ 

 
 

Зураг 8.4. Үйл ажиллагааны мэдээ: Өөрчлөлтийн үнэлгээ
Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр



54

Ой, уур амьсгалын өөрчлөлт  
Зураг 8.4. Үйл ажиллагааны мэдээ: Өөрчлөлтийн үнэлгээ 

 
 Газар  ашиглалтыг дүрслэхэд загварчилсан болон тогтсон 

систем нь дараах шаардлагыг хангасан байна.
• Хүртээмжтэй
• Дараалсан
• Иж бүрэн 
• Ил тод

Үндэсний ойн тооллого /ҮОТ/

ҮОТ нь тухайн улс дахь ойн тархалтын цар  хүрээ болон 
хэлбэрийн талаарх мэдээ баримтаар,  хэрэв хоёр  эсвэл түүнээс 
олон удаагийн ҮОТ-г ялгаатай цаг үеүдэд зохион байгуулсан 
бол ойн тархалт болон хэлбэрийн өөрчлөлтийн хандлагын 
талаарх мэдээ баримтаар  тухайн улсыг хангадаг. ҮОТ нь дараах 
зүйлсийг агуулсан байна.

• Үндэсний онцлогт тохирсон ялгаралтын коэффициентийн 
үнэлгээ;

• Цаг хугацааны өөр  өөр  үед хамаарах тооллогын мэдээнүүд;
• Тооллогын мэдээн дахь тодорхой бус байдлын дүн 

шинжилгээ;
• Чанарын баталгаа болон чанарын хяналт (ЧБ/ЧХ) нь 

мэдээний нарийвчлал,  зохицол,  найдвартай байдалд авсан 
арга хэмжээнүүд.

ҮОМ-ийн цаад зорилго  нь тухайн улсын ойгоос агаар  
мандалд ялгарч байгаа болон агаар  мандлаас ойд шингэж байгаа 
хүлэмжийн хийн хэмжээнд найдвартай үнэлгээ хийх юм.  Энэ үйл 
ажиллагаатай зэрэгцүүлэн газар  ашиглалтын хэлбэр  тогтмол 
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өөрчлөгдөж байдаг түвэгтэй асуудал юм. Гадаргын талбай нэг 
хэрэглээнээс нөгөөд шилжихэд нийт ялгаралтын хэмжээ мөн 
адил өөрчлөгдөнө. Тиймээс ҮОМС –ийн хамгийн чухал асуудал 
нь газар  ашиглалтын хэлбэр  бүрийн талбайн өөрчлөлтийг үнэн 
зөв бүртгэх явдал юм. /34/

Монгол оронд хэрэгжиж буй ойн мэдээллийн системүүд
• Ойн мэдээллийн хүснэгтүүд No.1-7
• Байгаль орчны хүснэгт No.5
• Газрын нэгдмэл сангийн ангиллын тайлан No. 1-9

Эрх зүйн орчин
• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
• Ойн тухай хууль
• Газрын тухай хууль

Ойн мэдээллийн сангийн бүртгэл, тайлангийн маягт

ОМ 1. Ойн сан бүхий газрын талбай,  түүний өөрчлөлт
ОМ 2. Ойн нөөц,  түүний өөрчлөлт
ОМ 3. Ойн түймрийн мэдээ
ОМ 4. Ойн аж ахуйн арга хэмжээний тайлан
ОМ 5. Ойн эзэмшлийн тайлан
ОМ 6. Ойн зөрчлийн тайлан
ОМ 7. Ойн арга хэмжээний зардлын тайлан

УАӨЗГХЗ-ийн удирдамж нь улс орнууд бүхий л газраа 
тохирох ангилалд оруулан тооцож,  тодорхойлох шаардлагатай 
бөгөөд аль болох ил тод,  мэдээллүүд нь газар  ашиглалтын 
талбайд өнгөрсөн хугацааны түүхэн чиг хандлагын тусгасан 
байх ёстой.

УАӨЗГХЗ-ийн 2003 оны ГАГАӨО удирдамж гурван арга зүйн 
чиглэлийг санал болгосон:

• 1-р  чиглэл: Газар  ашиглалтын үндсэн мэдээ (1,  2-р  
хэмжилтийн үеүдийн газар  ашиглалтын хэлбэрүүд)

• 2-р  чиглэл: Газар  ашиглалт,  газар  ашиглалтын өөрчлөлтийн 
судалгаа (ангиллууд нэгээс нөгөө рүү өөрчлөгдөх)

• 3-р  чиглэл: Газарзүйн хувьд дэлгэрэнгүй газар  ашиглалтын 
мэдээлэл (ангилал хоорондын өөрчлөлтийн байршил 
мэдэгдэж байх)

Ихэнх хөгжиж буй орнууд цаг хугацааны хувьд эрэмбэ 
дараалалтай ил тод байдлаар  20 жилийн хугацаанд газрыг 
дүрслэх цорын ганц арга байдаг нь хиймэл дагуулын мэдээ 
ашиглан зайнаас тандан судлах замаар  дээр  өгүүлсэн 3-р  арга 
зүйн чиглэлийг хэрэглэх боломжтой болгодог.
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Зураг 8.5-д үзүүлсэн жишээгээр  3-р  аргазүйн чиглэл нь 
“газарзүйн хувьд илэрхий” газар  ашиглалтын мэдээллийг 
цуглуулахын тулд газар  ашиглалт болон газар  ашиглалтын 
өөрчлөлтийн талаар  орон зайн тодорхой ажиглалт явуулахыг 
шаарддаг.

хугацаа 1 хугацаа 2 Ялгах тэмдэг:

G: бэлчээрийн
F: ойн
C: газар  
тариалан
S: хот суурин

Зураг 8.5. Газарзүйн хувьд илэрхий газар ашиглалтын мэдээ / Эх 
сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр

Энэ мэдээнүүд дараах байдлаар  бүрдэж болно:
• Дээж талбайн цэгэн мэдээлэл
• Бүрэн тооцоо  (газар  нутгийг бүхэлд нь зураглах)
• Дээрх хоёрын хослол.

Энэ арга нь иж бүрэн мөн харьцангуй энгийн ойлголт боловч 
мэдээний хувьд өртөг өндөртэй. Өргөн хүрээг хамарсан мэдээлэл 
цуглуулах боломжийг хангасан хэрэгслүүд байдаг.

• Сансрын зайнаас тандан судлах арга нь их хэмжээний 
газар  нутгийг хамардаг хямд төсөр  арга юм

• Вэб дээр  суурилсан ГМС-н портал нь ил тод байдлаар  
мэдээлэлтэй танилцаж хуваалцах боломжийг бүрдүүлдэг.

REDD+-д тайлагнах
• Ил тод
• Иж бүрэн
• Үндэсний хүрээг хамарсан;
• Харьцуулах боломжтой
• Цаг хугацааны хувьд эрэмбэ дараалалтай 
• Үнэн зөв 
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REDD+ -ийн явцын талаар  улс орнууд НҮБУАӨСК –д хоёр  
замаар  тайлагнадаг: 

• Үндэсний тайлан илтгэл 
• 2 жил тутмын шинэчилсэн тайлан (BUR),  REDD+ үйл 

ажиллагааны хэрэгжилтийн үр  дүнд суурилан санхүүгийн 
дэмжлэг хүртэх зорилготой бол Техникийн Хавсралтыг 
оруулж болно.

ҮНДЭСНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ

• Тайланг хүргүүлснээс хойш,  чанарын хяналт болон 
баталгаажуулалтын үйл явц эхэлнэ.

• Тооллогын материалыг баримтжуулсан,  архивласан,  мөн 
чанарын баталгааг хийсэн бүх үйл явцыг тэмдэглэсэн 
байвал зохино. 

• Чанарын хяналтыг тооллогын эцсийн үр  дүнд,  батлагдсан 
журмын дагуу,  боломжтой бол хараат бус гуравдагч 
этгээдээр  хийлгэх нь зүйтэй.

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

• Баталгаажуулалтын эцсийн шатанд ГАГАӨО-ийн 
2 мэргэжилтэн зөвлөгөө,  шинжилгээ (ОУЗШ) хийж 
дүгнэлтийн талаар  тайлан бэлтгэнэ. 

• ГАГАӨО шинжээчдийн эцсийн тайлан тухайн улсаас 
оруулсан саналуудыг багтаасан байх ба энэ нь НҮБУӨСК-
ийн REDD+ вэб платформд нийтлэгдэнэ.
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Бүлэг 9. ОЙН ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРЛЫН 
ҮНЭЛГЭЭ, ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

Хүлэмжийн хийн ялгарлын суурь түвшинг тодорхойлох

REDD+ олон улсын механизмд Монгол улс хамрагдахын тулд 
өөрийн ойн хүлэмжийн хийн шингээлт,  ялгаруулалтын түвшинг 
зөв тооцон гаргах шаардлагатай. Энэ нь нийт ойн талбай,  төлөв 
байдал,  нүүрстөрөгчийн нөөцийн мэдээ баримтыг бүрдүүлэх гол 
ажил юм. Эдгээр  мэдээлэл нь зөвхөн REDD+ бус ойн экосервис 
үйлчилгээ,  биологийн олон янз байдал,  ойн ашиглалт зэрэгт 
бодлогын шийдвэр  гаргахад мөн хэрэгтэй.

Монгол улсын олон зорилтот үндэсний ойн тооллого  /ОЗҮОТ/  
2013-2015 онд хийгдэж мэдээлэл цуглуулах хээрийн хэмжилт 
судалгааг ой бүхий газрыг бүхэлд нь хамарсан бөгөөд (заган ойг 
оролцуулалгүй) нийт 4211 багц дээж талбайд гүйцэтгэсэн. Багц 
дээж талбай байгуулах цэгийг улсын хэмжээнд 9х9 км,  ой сан 
бүхий нутаг дэвсгэрт 4х4 км,  Монгол–Алтайн уулсад 1,5Х1,5 
км-ийн тогтмол хэмжээст торлолоор  байгуулсан. /6/

Хүснэгт 9.1. Багц дээж талбайн тоо, байршил

Багц дээж талбайн байршил Багц дээж талбайн тоо

Үндэсний хэмжээний торлол (9x9 км)

Нийт дүн 1074

1. Хэнтийн ойн бүс нутаг 285

2. Хөвсгөлийн ойн бүс нутаг 438

3. Хангайн ойн бүс нутаг 252

4. Алтайн бүс нутаг 13

Дээрх бүс нутагт хамрагдаагүй ой 86
Ойн 3 бүс нутгийн нарийвчилсан 
торлол (4x4 км)

Нарийвчилсан торлолын 
багц дээж талбай

Нийт дүн 2709

1. Ойн бүс нутаг (Хэнтий) 641

2. Ойн бүс нутаг (Хөвсгөл) 1560

3. Ойн бүс нутаг (Хангай) 489

Дээрх бүс нутагт хамрагдаагүй ой 19
Монгол–Алтайн бүс нутгийн 
нарийвчилсан торлол (1,5Х1,5 км)

Нарийвчилсан торлолын 
багц дээж талбай

1. Алтайн бүс нутаг 428

Бүгд 4211
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Статистик дүн шинжилгээ хийх үед бага зайнд ойн 
ургамалжилтын  нягтшилын өөрчлөлтийн  олон  төрлийг  
хамруулах,  хэмжилтийн үр  дүнгийн статистик шинжилгээний 
вариацийн коэффициентийг нэмэгдүүлэх зорилготой гурван 
дээж талбайгаас бүрдсэн багц дээж талбайн аргачлалыг ашиглан 
тооллогын ажлыг гүйцэтгэсэн.

1. Алтайн бүс нутаг  428 
Бүгд  4211 

 

Статистик дүн шинжилгээ хийх үед бага зайнд ойн 
ургамалжилтын нягтшилынөөрчлөлтийн олон төрлийг хамруулах, 
хэмжилтийн үр дүнгийн статистик шинжилгээнийвариацийн 
коэффициентийг нэмэгдүүлэх зорилготой гурван дээж талбайгаас 
бүрдсэнбагц дээж талбайн аргачлалыг ашиглан тооллогын ажлыг 
гүйцэтгэсэн. 

 

 
Зураг 9.1. Ойн тооллогын багц дээж талбайн загвар 

Үндэсний ойн тооллого, Collect Earth үнэлгээний үр дүнгээр 
Монгол улсын ойн сангийн хомсдол харьцангуй бага байгаа 
боловч мод бэлтгэл, түймэр, хөнөөлт шавьжид өртөн  тодорхой 
хэмжээний ойн сан хорогдсон байна. 

Үндэсний ойн тооллогын мэдээгээр нийт 2.8 сая га ойн сан 
хорогдсоны 1.7 сая га ой нь зөвхөн түймэрт нэрвэгдэж хорогдсон 
гэсэн мэдээ байна. Гэвч үүнийг зөвхөн нэг удаагийн судалгаа, 
ажиглалтаар шууд дүгнэлт хийж ойн бус талбайд хамруулж 
болохгүй, харин түр хугацаанд доройтсон эсвэл ойгоор 
бүрхэгдээгүй талбайд ангилан оруулах нь зүйтэй.  

Түр зуурын хугаацанд модгүй болсон талбай нэмэгдэж 
байгаа бол үүнийг ойн доройтол гэж ангилж болно. Ингэж 
тодорхойлохын өмнө үргэлжлүүлэн хяналт тавих 
шаардлагатай.Түймрээс сэргийлэх, нөхөн сэргээх зэрэг арга 

Зураг 9.1. Ойн тооллогын багц дээж талбайн загвар

Үндэсний ойн тооллого,  Collect Earth үнэлгээний үр  дүнгээр  
Монгол улсын ойн сангийн хомсдол харьцангуй бага байгаа 
боловч мод бэлтгэл,  түймэр,  хөнөөлт шавжид өртөн тодорхой 
хэмжээний ойн сан хорогдсон байна. /2/

Үндэсний ойн тооллогын мэдээгээр  нийт 2.8 сая га ойн сан 
хорогдсоны 1.7 сая га ой нь зөвхөн түймэрт нэрвэгдэж хорогдсон 
гэсэн мэдээ байна. Гэвч үүнийг зөвхөн нэг удаагийн судалгаа,  
ажиглалтаар  шууд дүгнэлт хийж ойн бус талбайд хамруулж 
болохгүй,  харин түр  хугацаанд доройтсон эсвэл ойгоор  
бүрхэгдээгүй талбайд ангилан оруулах нь зүйтэй. 

Түр  зуурын хугацаанд модгүй болсон талбай нэмэгдэж 
байгаа бол үүнийг ойн доройтол гэж ангилж болно. Ингэж 
тодорхойлохын өмнө үргэлжлүүлэн хяналт тавих шаардлагатай.
Түймрээс сэргийлэх,  нөхөн сэргээх зэрэг арга хэмжээг 
идэвхитэй авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд түр  хугацаанд модгүй 
болсон талбайн хэмжээ багасаж болно. Энэ нь REDD+ийн 
ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх,  хүлэмжийн хийн 
шингээлтийг нэмэгдүүлэх зорилтод нийцэж байна. 
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Ой мод нь нэг төрлийн модноос бүрдсэн,  хатсан болон хөгшин 
мод ихтэй,  залуу насны ангийн мод багатай улмаар  аж ахуйн 
ач холбогдолгүй хэт хөгширсөн байгааг ОЗҮОТ тогтоосон байна. 
Мөн ОЗҮОТ-оос үзэхэд ойг залуужуулах,  жилийн өсөлтийг 
нэмэгдүүлэх менежментийг явуулснаар  нүүрстөрөгчийн нөөцийг 
илүү нэмэгдүүлэх боломж байна.  /4/

Ойн төлөв байдлыг сайжруулах,  түймрийн хор  хөнөөлийг 
багасгах эдгээр  арга хэмжээ нь уур  амьсгалын өөрчлөлтөөс 
үүдэлтэй өсөн нэмэгдэж байгаа ойн түймэр,  хөнөөлт шавж,  
өвчний аюулыг багасгах боломж бүрдүүлнэ. 

Уур  амьсгалын өөрчлөлтийн олон загварчлалд тодорхойлсноор  
сэрүүн бүсийн ойн өмнөд хэсэгт дулаарлын нөлөөгөөр  түймэр,  
хөнөөлт шавжийн тархалт,  хуурайшилт нэмэгдэж тэр  хэрээр  
ойн сэргэн ургахад хүндрэлтэй болгож байна (Koven,  C. D.,  
2013). Мөн Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын (2009) тайланд 
Монгол улсын хуурайшилттай газар  нутгийн хэмжээ сүүлийн 
жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдэж байгааг дурьдсан байна.  Хэдийгээр  
хүйтэн уур  амьсгал,  хүчилтөрөгчийн дутмаг орчинд ялзрал 
бага явагддаг ч тайгын ойд нүүрстөрөгчийн нөөц их хэмжээний 
хуримтлал үүсдэг. 

Температур  болон ойн хомсдол,  доройтлын түвшин нэмэгдэж 
байгаа нь нүүрстөрөгчийн нөөцөд ихээхэн нөлөө үзүүлнэ. Иймд 
аливаа сөрөг нөлөөнд тэсвэртэй,  сэргэн ургах чадвартай ойн 
экосистемийг хадгалж чадах ойг бий болгох менежментийг 
хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. 

Энэхүү шаардлага,  зорилтын хүрээнд уур  амьсгалын 
өөрчлөлтийн нөлөөллийг даах,  дасан зохицох чадвартай ойн 
экосистемийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлого  арга хэмжээнүүдийг 
санал болгож байна. Энэ нь ОЗҮОТ-ын үр  дүнд гаргасан 
үндэсний ойн бодлогыг хэрэгжүүлэх дүгнэлт,  зөвлөмжтэй бүрэн 
нийцэж байгаа юм (Horst,  A.,  2016. in prep.).

ОЗҮОТ-ийн үр  дүнгээр  Монгол орны ойн санг дараах 
байдлаар  тодорхойлсон байна. Үүнд;  

• Монголын ой бага ашиглагдсан байна. 
• Монгол орны ойн нөөц бага байна. 
• Монгол орны ой хөгширсөн,  залуу насны ангилалын ой 

бага.
• Монгол орны ойд хатсан модны нөөц их байна.
• Монгол орны ой нь нэг төрлийн мод зонхилсон байна. 
• Монгол орны ой нь ихэвчлэн цас болон түймэрт гэмтсэн 

байна.
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• Монгол орны ой сэргэн ургах чадвартай байна. 
• Монгол орны ой нь нүүрстөрөгчийн сан хангалттай 

хэмжээндээ хүрээгүй. 

Дээрх нөхцөл байдал,  дүн шинжилгээнд тулгуурлан дараах 
бодлогын зөвлөмжийг гаргасан байна. /4/  Үүнд;  

• Ойн тогтвортой менежментийн бодлого,  эрх зүйн орчинг 
сайжруулах. (2020-2030 оны стратеги,  хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх)

• Ойн салбарт ойн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлж 
хэрэгжүүлэх. 

• Ойн салбарын засаглал,  бүтэц зохион байгуулалтыг 
боловсронгуй болгох. (Санхүүгийн хувьд бие  даасан Ойн 
агентлагийг бий болгох) 

• Ойн салбарын нэн даруй тогтвортой санхүүжилт бий болгох
• Уур  амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулахад үр  ашигтай,  

уур  амьсгалын өөрчлөлтөд зохицсон менежментийг 
хэрэгжүүлэх. 

Хүчин зүйлс ба саад бэрхшээл 

Монгол орны ойн хорогдол,  хомсдлын хүчин зүйлсийг дараах 
байдлаар  тодорхойлсон байна. Үүнд;  

• Зохисгүй мод бэлтгэл 
• Ойн түймэр
• Ойн хөнөөлт шавж

Ойжуулалтын ажлын саад бэрхшээлийг дараах байдлаар  
тодорхойлж байна. Үүнд: 

• Дадлага,  туршлага бага,  үүний дээр  үр,  тарьцын чанар  
муу

• Ойжуулсан талбайн хамгаалалт байхгүйн зэрэгцээ 
бэлчээрийн талхагдал их. 

REDD+ хамрагдаж байгаа дийлэнхи улс орнуудаас ялгаатай 
нь Монгол улсад ойн талбай ХАА-н зориулалтаар  өөрчлөгддөг 
ойн талбайн өөрчлөлтийн хүчин зүйл байхгүй (UN-REDD,  2016).

Хүлэмжийн хийн мониторинг

Хүлэмжийн хийн мониторингийн даян дэлхийн сүлжээн дээр  
орчин үеийн уур  амьсгалын өөрчлөлтийн үндсэн шалтгаан 
болж буй 3 гол хүлэмжийн хий болох нүүрсхүчлийн хий (CO

2
),  

метан (CH
4
),  азотын исэл (N

2
O) болон агаарын бохирдлын нэг 

төлөөлөгч нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (угаарын хий) (CO)–г 
хэмжиж,  тэдгээр  хийнүүдийн агаар  мандал дахь тархалт,  
хандлагыг тодорхойлж байна. 
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Дэлхийн цаг уурын байгууллагын Агаар  мандлын албаны 
ажиглалтын сүлжээний нэг хэсэг нь АНУ-ын далай судлал,  
агаар  мандлын үндэсний газар  (NOAA)-ын харъяа ажиглалт 
хэмжилтийн сүлжээ бөгөөд энэ хүрээнд манай Монгол улсын 
Дорноговь аймгийн Эрдэнэ суманд 1992 онд хүлэмжийн хийн 
мониторингийн UUM өртөө байгуулагдсан юм. Хэмжилтийн 
цэгээс авсан агаарын дээжинд АНУ-ын Боулдер  хотын 
лабораторт агаар  дахь CO

2
,  CH

4
,  CO,  H

2
,  N

2
O ба SF6 зэрэг 

хийн агууламжийг тодорхойлох шинжилгээ хийж дүнг нь байнга 
хэвлэн нийтэлж байдаг (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/).

Энэ өртөө нь Монгол орны зүүн өмнөд хэсэгт (Монголын 
цөлөрхөг хээрийн бүсэд) хүний үйл ажиллагаанаас хамааралтай 
эх үүсвэрүүдээс хол,  харьцангуй цэвэр  газар  оршдог учраас 
агаарын хими,  физикийн дэвсгэр  нөхцлийг тодорхойлох 
боломжтой гэж үнэлэгддэг. Энд агаарын дээжийг тусгай шилэн 
баллонд 7 хоногт 1 удаа савлаж АНУ дахь лабораторт явуулж 
шинжлүүлэн дүнг Ус цаг уур,  орчны хүрээлэн авдаг бөгөөд 
нүүрсхүчлийн хий (CO

2
),  метан (CH

4
),  угаарын хий (CO),  азотын 

исэл (N
2
O),  зургаан фторт хүхэр  (SF6) болон нүүрсхүчлийн 

болон хүчилтөрөгчийн хийн зарим изотопуудыг (13С,  18О) 
тодорхойлж байна. /8/

шинжлүүлэн дүнг Ус цаг уур, орчны хүрээлэн авдаг бөгөөд 
нүүрсхүчлийн хий (CO2), метан (CH4), угаарын хий (CO), азотын 
исэл (N2O), зургаан фторт хүхэр (SF6) болон нүүрсхүчлийн болон 
хүчилтөрөгчийн хийн зарим изотопуудыг (13С, 18О) тодорхойлж 
байна.  

 
Зураг 9.2.Агаар мандал дахь нүүрсхүчлийн хийн (CO2) 

орон зайн тархалт болон олон жилийн хандлага (Улаан-Уул 
өртөөний хэмжилтийг улаанаар харуулав) Эх сурвалж: GMD-
NOAA, USA  

Дэлхийн хэмжээнд агаар мандал дахь CO2 агууламж 
тогтвортой өсч байна (Зураг 5.1). 1981-2012 хооронд CO2-ын 
өсөлт дэлхийн дунджаар жилд 1.70 ppm байсан бөгөөд хамгийн 
бага жилийн өсөлт 0.67 ppm, хамгийн их нь 2.84 ppm байжээ. 2000 
оноос хойш CO2 -ын жилийн дундаж өсөлт жилд дунджаар 1,96 
ppm болсон байна (http:// www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/newsletters/ 
newsletter_2013.pdf). Түүнчлэн 2013 оны хавар АНУ-ын Хавайн 
арал дээрх Мауна Лоа-д хоногийн дундаж нүүрсхүчлийн хийн 
агууламж 400 ppm -ийг давсан тохиолдол анх удаа ажиглагдлаа. 
(http://co2now.org/). 

Дэлхийн хэмжээнд агаар мандал дахь CO2 агууламж 
тогтвортой өсч байна (Зураг 9.1). 1981-2012 хооронд CO2-ын 
өсөлт дэлхийн дунджаар жилд 1.70 ppm байсан бөгөөд хамгийн 
бага жилийн өсөлт 0.67 ppm, хамгийн их нь 2.84 ppm байжээ. 2000 
оноос хойш CO2 -ын жилийн дундаж өсөлт жилд дунджаар 1,96 
ppm болсон байна (http:// www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/newsletters/ 
newsletter_2013.pdf). Түүнчлэн 2013 оны хавар АНУ-ын Хавайн 

Зураг 9.2.Агаар мандал дахь нүүрсхүчлийн хийн (CO2) орон зайн 
тархалт болон олон жилийн хандлага (Улаан-Уул өртөөний 

хэмжилтийг улаанаар харуулав) Эх сурвалж: GMD-NOAA, USA 

Дэлхийн хэмжээнд агаар  мандал дахь CO
2
 агууламж 

тогтвортой өсч байна (Зураг 9.2). 1981-2012 хооронд CO
2
-ын 

өсөлт дэлхийн дунджаар  жилд 1.70 ppm байсан бөгөөд хамгийн 
бага жилийн өсөлт 0.67 ppm,  хамгийн их нь 2.84 ppm байжээ. 
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2000 оноос хойш CO
2
 -ын жилийн дундаж өсөлт жилд дунджаар  

1,96 ppm болсон байна (http://  www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/
newsletters/  newsletter_2013.pdf). Түүнчлэн 2013 оны хавар  
АНУ-ын Хавайн арал дээрх Мауна Лоа-д хоногийн дундаж 
нүүрсхүчлийн хийн агууламж 400 ppm -ийг давсан тохиолдол 
анх удаа ажиглагдлаа. (http://co2now.org/).

Дэлхийн хэмжээнд агаар  мандал дахь CO
2
 агууламж 

тогтвортой өсч байна (Зураг 9.1). 1981-2012 хооронд CO
2
-ын 

өсөлт дэлхийн дунджаар  жилд 1.70 ppm байсан бөгөөд хамгийн 
бага жилийн өсөлт 0.67 ppm,  хамгийн их нь 2.84 ppm байжээ. 
2000 оноос хойш CO

2
 -ын жилийн дундаж өсөлт жилд дунджаар  

1,96 ppm болсон байна (http://  www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/
newsletters/  newsletter_2013.pdf). Түүнчлэн 2013 оны хавар  
АНУ-ын Хавайн арал дээрх Мауна Лоа-д хоногийн дундаж 
нүүрсхүчлийн хийн агууламж 400 ppm -ийг давсан тохиолдол 
анх удаа ажиглагдлаа. (http://co2now.org/). 

арал дээрх Мауна Лоа-д хоногийн дундаж нүүрсхүчлийн хийн 
агууламж 400 ppm -ийг давсан тохиолдол анх удаа ажиглагдлаа. 
(http://co2now.org/).  

 

 
Зураг 9.3.Агаар дахь нүүрсхүчлийн хий CO2 –ийн агууламж 

/Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сум дахь Улаан- Уул өртөөний 
мэдээгээр/ 

Хүлэмжийн хийн үндэсний тооллого, тооцоо  

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын Суурь Конвенц 
(цаашид Конвенци гэх)-ийн гол зорилго нь агаар мандал дахь 
хүлэмжийн хийн агууламжийг тогтворжуулж, хүний буруутай үйл 
ажиллагаанаас болж уур амьсгалын тогтолцоонд сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэхээргүй түвшинд барих явдал юм.  

Конвенцийн 4 ба 12 дугаар Зүйл, мөн Талуудын бага хурал 
(ТБХ)-ын холбогдох шийдвэрийн дагуу Конвенцийн Хавсралт 1-
ийн орнууд Монреалын протоколоор хянадаггүй хүлэмжийн хийг 
бууруулах, хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй эх үүсвэрүүдээс 
ялгарах болон байгалийн шингээгчдэд шингэсэн хүлэмжийн хийн 
үндэсний тооллого, тооцоог (ХХҮТ)-ыг хийж Конвенцийн нарийн 
бичгийн дарга нарын газарт өгч байх үүрэг хүлээсэн байдаг. Мөн 
түүнчлэн Хавсралт 1-д ордоггүй орнууд ч гэсэн Конвенцид 
хүлээсэн үүргийнхээ дагуу ХХҮТ-ын мэдээллийг өөрсдийн дөрвөн 
жил тутмын Үндэсний тайлан илтгэл (ҮТИ)- дээ тусгаж байхаар 
тогтсон байдаг. Мөн түүнчлэн Конвенцийн ТБХ-ын 17 дугаар 
хуралдаанаас Хавсралт 1-ийн бус орнууд 2014 оны 12 дугаар сард 
анхны хоёр жил тутмын шинэчилсэн тайлангаа хүргүүлэх шийдвэр 
гарсан (UNFCCC, 2014).  

Зураг 9.3.Агаар дахь нүүрсхүчлийн хий CO2 –ийн агууламж /
Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сум дахь Улаан- Уул өртөөний 

мэдээгээр/

Хүлэмжийн хийн үндэсний тооллого, тооцоо /ХХҮТ/

Уур  амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын Суурь Конвенц 
(цаашид Конвенци гэх)-ийн гол зорилго  нь агаар  мандал дахь 
хүлэмжийн хийн агууламжийг тогтворжуулж,  хүний буруутай 
үйл ажиллагаанаас болж уур  амьсгалын тогтолцоонд сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэхээргүй түвшинд барих явдал юм. /8/

Конвенцийн 4 ба 12 дугаар  Зүйл,  мөн Талуудын бага хурал 
(ТБХ)-ын холбогдох шийдвэрийн дагуу Конвенцийн Хавсралт 
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1-ийн орнууд Монреалын протоколоор  хянадаггүй хүлэмжийн 
хийг бууруулах,  хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй эх 
үүсвэрүүдээс ялгарах болон байгалийн шингээгчдэд шингэсэн 
хүлэмжийн хийн үндэсний тооллого,  тооцоог (ХХҮТ)-ыг хийж 
Конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт өгч байх үүрэг 
хүлээсэн байдаг. Мөн түүнчлэн Хавсралт 1-т ордоггүй орнууд ч 
гэсэн Конвенцид хүлээсэн үүргийнхээ дагуу ХХҮТ-ын өөрсдийн 
мэдээллийг дөрвөн жил тутмын Үндэсний тайлан илтгэл (ҮТИ)- 
дээ тусгаж байхаар  тогтсон байдаг. Мөн түүнчлэн Конвенцийн 
ТБХ-ын 17 дугаар  хуралдаанаас Хавсралт 1-ийн бус орнууд 
2014 оны 12 дугаар  сард анхны хоёр  жил тутмын шинэчилсэн 
тайлангаа хүргүүлэх шийдвэр  гарсан (UNFCCC,  2014). 

Хүлэмжийн хийн үндэсний тооллого  нь тухайн улс орны 
нутаг дэвсгэр  дээр  хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй анхдагч 
эх үүсвэрүүдээс ялгарсан ба шингээсэн хүлэмжийн хийг 
тодорхойлж,  тооцох зорилготой юм. Хүний үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэй анхдагч эх үүсвэрүүдэд: 

• цахилгаан станцууд;  
• том,  дунд ба бага чадлын дулааны станцууд;  
• хотын захын хорооллын гэр,  хувийн сууц,  төр  захиргааны 

болон үйлчилгээний байгууллагын зуухнууд;  
• дотоод шаталтын хөдөлгүүр  бүхий бүх төрлийн тээврийн 

хэрэгслүүд;  
• аж үйлдвэр  (цемент,  шохой,  спирт,  шар  айрагны үйлдвэр  

гэх мэт);  
• мал сүрэг;  
• газар  ашиглалт,  газар  ашиглалтын өөрчлөлт 
• ой;  
• хог хаягдал зэрэг эх үүсвэр  орно. 

ХХҮТ-д дараах таван салбар  хамаарна. Үүнд: 
1. эрчим хүч,  
2. аж үйлдвэр,  
3. хөдөө аж ахуй,  
4. газар  ашиглалт,  газар  ашиглалтын өөрчлөлт ба ой,  
5. хог хаягдал хамаарна. 
ХХҮТ-д нүүрсхүчлийн хий (CO

2
),  метан буюу намгийн хий 

(CH
4
),  азотын дутуу исэл буюу азотлог исэл (N

2
O) гэсэн үндсэн 

гурван хий,  мөн перфторт нүүрстөрөгчүүд (PFCs),  гидрофторт 
нүүрстөрөгчүүд (HFCs),  зургаан фторт хүхэр  (SF6),  мөн 
шууд бус хүлэмжийн хийнүүд болох азотын ислүүд (NOx),  
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл буюу угаарын хий (CO),  метан бус 
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дэгдэмхий органик нэгдлүүд (МБДОН)-ийг хамруулан авч үзнэ. 
Монгол улс ХХҮТ-оо  анх 1996 онд Америкийн Нэгдсэн 

Улсын “Улс орнуудын судалгаа”-ны хөтөлбөрийн хүрээнд 1990 
оныг суурь он болгон хийсэн байдаг. Энэхүү тооллогыг Азийн 
Хөгжлийн Банкнаас хэрэгжүүлсэн бүс нутгийн төсөл болох 
“Азийн хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах өртөг зардал хямд 
стратеги” төслийн хүрээнд шинэчилсэн юм. 1998 онд конвенцийн 
хэрэгжилтийн Үндэсний анхдугаар  тайлан илтгэлийг бэлтгэх 
ажлын хүрээнд Ус цаг уур,  орчны шинжилгээний газраас тусгай 
баг байгуулан ХХҮТ-ыг хийсэн.

хэрэгжилтийн Үндэсний анхдугаар тайлан илтгэлийг бэлтгэх 
ажлын хүрээнд Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газраас тусгай 
баг байгуулан ХХҮТ-ыг хийсэн. 

 
Зураг 9.4Монгол орны хүлэмжийн хийн нийт ялгарал, 

салбараар, мян.тн. СО2-экв. 

 

  

Зураг 9.4 Монгол орны хүлэмжийн хийн нийт ялгарал, салбараар, 
мян.тн. СО

2
-экв. /Эх сурвалж БОАЖЯ, 2014 он/
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Бүлэг 10. АГААР МАНДАЛ ДАХЬ ХҮЛЭМЖИЙН 
ХИЙН ЯЛГАРЛЫГ БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ

Төрөөс баримталж буй бодлого

Дэлхий нийтэд тулгараад байгаа уур  амьсгалын өөрчлөлт,  
эдийн засаг,  хүн амын хурдацтай өсөлт,  хэрэглээ,  үйлчилгээний 
хэт өсөлт,  байгалийн нөөцийн хомсдол нь дэлхийн оршин тогтнолд 
эрсдэл учруулж байна. Өнөөгийн үйлдвэрлэл,  хэрэглээний 
экологийн ул мөрийг тооцоолж үзэхэд энэ хандлагаар  цааш 
хөгжвөл 2030 он гэхэд дэлхийн нөөц боломжоосоо  2 дахин 
давахаар  байна. Иймд иргэн бүр  өөрийн ахуй амьдрал,  
үйлдвэрлэл,  хэрэглээнийхээ хэв маягийг эрс өөрчилж байгальд 
илүү ээлтэй,  “ногоон” хэв загварт шилжих шаардлагатай байна 
гэж үзэж Монгол улс 2014 онд “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын 
баримт бичгээ баталжээ.

“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын стратегийн зорилт 1-т 
“Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй,  хүлэмжийн хийн ялгарал 
болон хаягдал багатай үйлдвэрлэл,  хэрэглээг хөгжүүлнэ” гэж 
заасан байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 49 дүгээр  тогтоолоор  
батлагдсан “Төрөөс ойн талаар  баримтлах бодлого” нь Монгол 
Улсын эдийн засаг,  нийгэм,  байгаль орчны асуудлыг цогцоор  
нь ногоон хөгжлийн бодлоготой уялдуулан хүний сайн сайхны 
төлөө ой модны нөөцийг хамгаалах,  ашиглах,  нөхөн сэргээхтэй 
холбоотой асуудлаар  ирээдүйд гаргах шийдвэр,  үйл ажиллагааг 
чиглүүлсэн,  ойн бодлогын зорилго,  баримтлах зарчим,  
хэрэгжүүлэх зорилтыг тодорхойлсон баримт бичиг юм.

Тус бодлогын 2.1-т Монгол орны ойн экосистемийн тэнцвэрт 
байдлыг хадгалах,  ойн хомсдол,  доройтлыг зогсоох,  ойг 
нөхөн сэргээх,  ойжуулах замаар  ойгоор  бүрхэгдсэн талбайг 
нэмэгдүүлэх,  зүй зохистой,  тогтвортой ашиглахад чиглэсэн ойн 
тогтвортой менежментийг бий болгох зорилго  тавьсан бөгөөд 
түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд манай улс ойн хомсдол,  
доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2020 онд 2 хувь,  
2030 онд 5 хувь бууруулахаар  зорилт тавин ажиллаж байна. 
Дээрх зорилтод хүрэхийн тулд UN-REDD хөтөлбөрийн зөвлөх 
багаас дараах хүчин зүйлсийг болон авах арга хэмжээнүүдийг 
тодорхойлсон байна.
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ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРУУЛАЛТАНД /ХХЯ/ ОЙН 
ТҮЙМЭРИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ 

Ойн түймэр  нь тайгын ойн салшгүй нэг хэсэг бөгөөд ойн сэргэн 
ургалтын зүй тогтол,  биологийн олон янз байдлыг бүрэлдүүлэгч 
төдийгүй зарим зүйлийн моддын амьдралын эргэлт,  зүй тогтол 
нь түймрээс хамааралтай байдаг. Нөгөө талаар  ойн түймэр  нь 
суурин газар,  дэд бүтцэд хохирол учруулж,  зарим тохиолдолд 
хүний амийг эрсдүүлэх аюултай. Түүнчлэн өндөр  эрчимтэй ойн 
түймрийн улмаас ойн нөөц устаж,  ихээхэн хэмжээний хохирол 
учруулах нь бий. 

Түймэр  нь Монгол орны ойн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын 
хамгийн том эх үүсвэр  төдийгүй,  жилийн ялгаруулалтын 
хэлбэлзэл өндөртэй байдаг. Жилийн хугацааны хэлбэлзэлтэй 
байдал нь ойн түймрийн ХХЯ тухайн жилийн цаг агаартай 
холбоотой,  ялангуяа тухайн түймрийн улиралд цаг агаар  хэр  
хуурай,  халуун байсантай холбоотой байна. 

Тухайн жилийн цаг агаарыг зохицуулж болохгүй ч ойн 
түймрийн гаралтыг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авснаар  хянаж,  зохицуулах боломжтой. Ойн менежментийг 
зөв зохистой авч хэрэгжүүлэх замаар  шатах материалын 
хуримтлалыг багасгаж,  ойн түймэр  өргөжин тэлж,  том талбайг 
хамрах боломжийг хязгаарлах боломжтой. Түүнчлэн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээр  
түймэр  тэлж,  томрох боломжийг хязгаарлана. 

Ойн түймрээс үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 
бууруулахаар   доорх үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. /4/  Үүнд:

Олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх замаар 
түймрээс сэргийлэх

Ойн түймэртэй тэмцэх арга хэмжээ хэрэгжүүлдэг байгууллага,  
холбогдох мэргэжлийн хүмүүс мэдээллийн хэрэгслэлээр  яриа,  
сурталчилгаа хийж,  мэдээлэл түгээх.

Түймэртэй тэмцэх сургалт хийх, багаж хэрэгсэл худалдан 
авах

Сум болон сум дундын ойн анги,  зарим нөхөрлөлүүдийн ахлагч 
нарыг ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх,  түймэртэй тэмцэх 
сургагч багшийн сургалтанд хамруулах,  тэднийг түймэртэй 
тэмцэх багаж,  хэрэгслээр  хангах. 
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Мэдээллийн солилцоог боловсронгуй болгох замаар ойн 
түймэртэй тэмцэх ажлыг сайжруулах

Түймэртэй тэмцэх ажлыг түргэн шуурхай,  үр  дүнтэй 
явуулахын тулд зайнаас тандан судлалын дэвшилтэт технологийг 
ашиглан холбогдох байгууллагуудын мэргэжилтнүүд,  сум,  орон 
нутгийн төлөөллийг оролцуулсан түймрийн мэдээлэл цуглуулах,  
солилцох боловсронгуй тогтолцоог бий болгох.

Ойн түймэр хяналтгүй өргөжин тархах эрсдлийг бууруулах

ОН,  ХХААН,  сум болон сум дундын ойн ангийг оролцуулан 
илүү эрчимтэй ойн менежментийг хэрэгжүүлэх замаар  хатсан,  
унасан,  модны нөөцийг багасгах. Ингэснээр  эрүүл,  бүтээмж 
сайтай,  түймэрт тэсвэртэй ой бий болно. 

Олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд ойн түймэртэй 
тэмцэх чадавхийг сайжруулах

Улсын хил орчмын бүс нутгийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх,  
түймэртэй тэмцэх ажлыг хөрш зэргэлдээ улс орнуудтай хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлэх замаар  өргөжүүлэх. 

ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРУУЛАЛТАНД /ХХЯ/ ОЙН 
ХӨНӨӨЛТ ШАВЖ, ӨВЧНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Ойн хөнөөлт шавж,  өвчин нь ялгаруулалтын үндсэн эх 
үүсвэрт тооцогдоггүй. Хөнөөлт шавжийн олшрол нь модны эрүүл 
ахуй,  өсөлт,  хөгжилтөнд сөргөөр  нөлөөлдөг ч ялгаруулалтанд 
хэмжээнд шууд нөлөөлдөггүй. Гэсэн хэдий ч,  шатах материалын 
хуримтлалыг ихээр  нэмэгдүүлж,  ойн түймрийг хэмжээг 
нэмэгдүүлж,  унтраахад төвөгтэй байдал үүсгэж,  шууд бус 
байдлаар  ялгаруулалтанд нөлөөлдөг байна.

Ойн түймэр,  хөнөөлт шавж,  өвчин зэрэг нь ойн экосистемийн 
бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд эдгээрээс үүдэлтэй асуудлууд нь 
хөнөөлт шавжийн олшрол,  өвчний тархалттай илүү холбоотой. 
Ихэнх хөнөөлт шавж,  өвчний олшрол,  тархалт нь ойн модод 
өтөлж,  хөгшрөх,  түймэрт өртөх,  шигүү өтгөн ургаж,  мод 
хоорондын өрсөлдөөн нэмэгдэх,  уур  амьсгалын өөрчлөлт болон 
бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалан тэсвэрт чанар  нь буурсан үед 
нэмэгддэг.

Нэн тэргүүний авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь эрүүл ойг 
бий болгох замаар  хөнөөлт шавж,  өвчний гаралт,  тархалтаас 
урьдчилан сэргийлэх юм. Эрүүл тэсвэртэй ойг зөвхөн тогтвортой 
ойн менежментийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээр  бий 
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болгоно. Нас гүйцсэн ойг сийрүүлэх,  байгалийн сэргэн ургалтыг 
дэмжих нь ойг эрүүл байлгаж,  түймрийн эрсдлээс сэргийлнэ.

Ойн хөнөөлт шавжийг устгалын бодис цацаж хянах нь түр  
хугацааны арга хэмжээ бөгөөд эрүүл ойн экосистемийг бий 
болгох зорилготой нийцүүлэн авч хэрэгжүүлнэ.

Ойн тогтвортой менежментийн зарчмаар  эрүүл,  тэсвэртэй 
ойг бий болгох арга хэмжээг аваагүй тохиолдолд хөнөөлт 
шавжийн олшрол тодорхой хугацааны дараа дахин гарах нь 
тодорхой бөгөөд тухайн шавж,  өвчний сөрөг нөлөөлөлд өртсөөр  
л байх болно. Устгалын бодисыг тухайн шавжны биологийн 
хөгжлийн үеийг маш сайн тооцож,  устгалыг хамгийн үр  дүнтэй 
байх хугацаанд хийх нь чухал. Тайгын бүсийн ой бүхий улс 
орнуудад үүнтэй адил асуудлууд түгээмэл бөгөөд харилцан 
мэдээлэл,  туршлага солилцох нь зүйтэй юм. Бодисоор  устгал 
хийх нь өндөр  өртөгтэй байдаг ба огтлох насанд хүрээгүй ойд 
энэхүү арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь эдийн засгийн хувьд 
ач холбогдолгүй гэж үзэх нь бий. 

Ойн хөнөөлт шавж,  өвчнийг нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйлсүүд,  
томоохон хэмжээний түймрийг нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйлстэй 
ижил тул дараах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
/4/  Үүнд;

Тэсвэрт чанарыг нэмэгдүүлэх

Шигүү ургасан залуу ойн арчилгааг ОН-үүд,  ХХААН-үүдээр  
гүйцэтгүүлэх,  жилийн мод бэлтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
замаар  илүү чадамжтай ойн салбарыг бий болгож,  ашиглалтын 
ой дахь хөгширч,  өтөлсөн ойн талбай багасна. Ойн нөөцийг зөв 
зохистой ашиглах дэвшилтэт,  тогтвортой менежментийн арга 
замыг хэрэгжүүлснээр  ойн нөхөн ургах нөхцлийг хангана. 

Хөнөөлт шавжтай тэмцэх арга хэмжээний талаар шийдвэр 
гаргах үйл ажиллагааг сайжруулах

Хөнөөлт шавжны олшролтой тэмцэхийн тулд олшролын зүй 
тогтлын талаар  маш сайн суурь мэдлэг,  мэдээлэл,  эдийн засгийн 
үр  ашигтай арга технологийг боловсруулах шаардлагатай. 
Шавжийн олшрол урьдчилан тогтоосон хэм хэмжээнд хүрэхэд 
ямар  арга хэмжээг,  яг хэдийд нь авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг 
талаар  нарийн судалж,  төлөвлөсөн байх нь зүйтэй. Өөрөөр  
хэлбэл,  хөнөөлт шавжийн олшролын эсрэг арга хэмжээг устгах 
шаардлагатай зөв үед нь авч хэрэгжүүлэх,  нэгэнт арга хэмжээ 
аваад нэмэргүй үед хөрөнгийг зарахгүй байх нь зохистой юм. 
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Олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд хөнөөлт шавжтай 
тэмцэх үндэсний чадавхийг бүрдүүлэх

Ойн хөнөөлт шавж,  өвчний асуудлаар  ажилладаг үндэсний 
мэргэжилтнүүдийг тайгын бүс нутгийн ойн хөнөөлт шавьж,  
өвчин,  уур  амьсгалын өөрчлөлтөнд өртөж буй ижил төстэй 
асуудалтай улс орнуудад сургалтанд хамруулж,  тэдний 
чадавхийг дээшлүүлэх 

Хөнөөлт шавжны олшролттой тэмцэх үндэсний чадавхийг 
сайжруулах

Ойн хөнөөлт шавж,  өвчинтэй тэмцэх үндэсний стратегийг 
боловсруулахдаа тайгын бүс нутагт уур  амьсгалын өөрчлөлтийн 
улмаас хөнөөлт шавж,  өвчний олшролын давтамж ихсэх төлөвтэй 
байгаа харгалзан үзэх. Тайгын бүс нутагт хамаарагдах,  хөнөөлт 
шавжийн асуудал ижил төстэй бусад улс орнуудын туршлагыг 
судлах,  технологийг нэвтрүүлэх зэрэг болно.

ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРУУЛАЛТАНД /ХХЯ/ 
ОЙЖУУЛАЛТЫН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Монгол улс ойн сангийн талбайгаа нэмэгдүүлэх том зорилт 
тавьсан. Одоогийн гүйцэтгэж буй ойжуулалтын ажлын 
менежментээр  ойжуулсан талбайн үр  дүн хангалтгүй байгаа нь 
ойжуулалтын ажлын менежмент,  арга зүйг цаашид сайжруулах 
шаардлагатай байна. Үр  дүнтэй,  амжилттай ойжуулалтын ажлыг 
гүйцэтгэхэд сайн чанарын үр,  тарьц,  тохиромжтой талбай,  
хөрс бэлтгэл,  ойжуулалтын дараах хамгаалалт,  арчилгаа чухал 
нөлөөтөй. 

Улсын төсвөөс ойжуулалтад зарцуулдаг хөрөнгө,  санхүүжилт 
нь үр  дүнтэй,  амжилттай ойжуулалт хийх урамшуулал 
болж чаддаггүй. Олон улс оронд ойжуулалтын ажлын эхний 
санхүүжилтийг батлагдсан зураг,  төлөвлөгөөний дагуу ойжуулах 
зардлыг олгоод дараа нь тарьсан модны амьдралтын хувь,  
дундаж өндөр,  нэг га талбайд байх хамгийн бага тоог үндэслэн 
дараагийн санхүүжилтийг олгодог тогтолцоотой.

Ойжуулалтын үр  дүн маш муу байгаа нь хямд,  бага зардлаар  
ойжуулалт хийдэг болохыг харуулж байгаа бөгөөд нэг га талбайн 
ойжуулалтын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 
Уур  амьсгалын өөрчлөлтийн загварчлалаар  ойн өмнөд хэсэг 
илүү их нэрвэгдэж байна. Ойжуулалтын ажлыг төлөвлөх,  
ялангуяа ойгүй талбайг ойжуулахад хамгийн тохиромжтой,  
ургах нөхцөл сайтай газрыг сонгох нь чухал. Байгалийн аясаар  
сэргэн ургах боломжтой талбайд ойжуулалт хийхээр  бол тэнд 
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өөр  зүйлийн модыг дэмжлэг болгон тарьж моддын зүйлийн 
бүрдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.  Энэ нь шууд ойжуулалт хийх 
зардлаас маш хямд байх болно. Ойжуулалтын ажлын үр  дүнг 
нэмэгдүүлэхэд дараах үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. /4/  Үүнд:

Тарьц, суулгацын чанарыг сайжруулах

Тухайн бус нутагт дасан зохицсон сайн чанарын үрээр  
хангахын тулд үрийн тухай шинэ хууль гаргаж хэрэгжүүлэх. 
Мод үржүүлгийн газрыг сургалтад хамруулж гэрчилгээжүүлэн 
тогтмол мөрдөж ажиллах. 

Үр дүн өндөртэй ойжуулалтын ажлыг урамшуулах

Мод тарих тохиромжтой талбайг сонгон ойжуулалт 
хийж,  үр  дүн өндөртэй ойжуулалтын ажлыг урамшуулах 
системийг нэвтрүүлснээр  ойжуулалтын үр  дүнг дээшлүүлнэ. 
Ойжуулалтын ажлын төлбөрийг 2 хувааж олгох замаар  энэ 
арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Эхний төлбөрийг ойжуулалт хийх 
үед,  дараагийн төлбөрийг тодорхой хугацааны дараа сумын Ойн 
ангиас чанарын хяналт хийсэн үр  дүнд үндэслэн олгоно. Энэ 
тогтолцоо  нь гүйцэтгэгчид хамгийн өндөр  амьдралтын хувьтай 
ойжуулалт хийх үүрэг хүлээлгэнэ. Тарьц суулгацыг магадлан 
итгэмжлэгдсэн мод үржүүлгийн газраас авна. Эдгээр  тогтолцоо  
нь эрүүл тарц ашиглах,  хөрс боловсруулалтыг сайжруулах,  
тарьсан модыг хамгаалах боломжийг хангана.

Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг сайжруулах / Байгалийн 
нөхөн сэргэлтийг дэмжих арга хэмжээг нэмэгдүүлэх

Ойн нөхөн сэргэлтийг хангахын тулд ААН-үүдэд ойн 
тогтвортой менежментийн сургалт хийж мод бэлтгэлийн дараах 
ойн байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжинэ. Үүнд мод бэлтгэсэн 
талбайг цэвэрлэх,  хөрс боловсруулалт хийж өвслөг нөмрөгийн 
нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ орно. Мод бэлтгэлийн зөвшөөрөл 
олгохдоо  дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээлгэж Ойн 
анги хяналт тавина. 

ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРУУЛАЛТАНД /ХХЯ/ 
ӨРХИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Монгол улсад олон өрхийн гэр,  орон сууц нь хувийн 
халаалттай байдаг. Үүнд мод түлээг оролцуулан хэд хэдэн 
төрлийн түлш ашиглах боломжтой. Эдийн засгийн хүнд хэцүү 
нөхцөл байдлаас болж олон айл өрх агаарын маш их бохирдол 
үүсгэдэг түлшийг оролцуулан янз бүрийн түлш ашиглаж байна. 
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Энэ нь Улаанбаатар  зэрэг хот суурин газарт хүний эрүүл 
мэндэд нь сөрөг үр  дагавартай байна. Энэ байдал нь хохирч 
байгаа хувь хүн,  эсвэл гэр  бүлийн асуудал болоод зогсохгүй,  
бүхэл нийгмийн хувьд эдийн засгийн алдагдал үүсгэж,  өрөнхий 
сайн сайхан байдалд хохирол учруулж байна.

Tүлээ,  эсвэл нүүрс зэрэг тогтвортой түлш байнга хэрэглэх 
нь халаалт,  агаарын бохирдлын асуудлыг өнөө үед шийдвэрлэх 
нэг арга байж болох юм. Хүмүүс аль эртнээс түлээ түгээмэл  
хэрэглэж ирсэн. Гэвч янз бүрийн эх үүсвэрээс үзэхэд зарим нь 
хууль бус ашиглалт байдаг тул энэ нь Улаанбаатар  хотын ойр  
орчим газар,  ялангуяа түүний ойролцоо  суурин газруудын ойн 
доройтлын нэг шалтгаан болдог. 2006 оноос Дэлхийн банкны 
тайланд Улаанбаатар  хотод жил бүр  1,2 сая м3 орчим хууль бус 
бэлтгэсэн түлээ хэрэглэж,  орон нутгийн ой доройтож,  хорогдох 
нэг шалтгаан болж байна гэж дүгнэсэн. /4/

Монгол Улс хүйтэн уур  амьсгалтай учраас гэр,  орон сууцаа 
халаах түлшний эрэлт хэрэгцээ үргэлж байх бөгөөд эргүүл сайн 
хийх гэх мэтээр  хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулсан ч гэсэн 
ард иргэд төлж чадах илүү хямд түлшний сонголт байхгүй 
бол хүмүүс хууль бусаар  түлшний мод бэлтгэхийг зогсоох 
боломжгүй юм.

Айл өрхүүдийг шахмал түлш хэлбэрээр  боломжийн үнэтэй,  
тогтвортой модлог түлшээр  хангах Засгийн газрын хөтөлбөр  
хэрэгжүүлэх нь зөвхөн хууль бус мод бэлтгэл,  ойд үзүүлэх 
ачааллыг багасгах төдийгүй ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулна. Энэ нь агаарын бохирдлыг бууруулж,  
хөдөө орон нутагт ажлын байр,  орлого  нэмэгдүүлэх боломж 
бүрдүүлнэ. 

Энэ арга хэмжээ нь модлог түлшний тогтвортой үйлдвэрлэлийг 
хангах,  хот,  суурин газар  руу тээвэрлэх,  боломжийн үнээр  
түгээхэд шаардлагатай дэд бүтэц бий болгохыг Засгийн газараас 
шаардана. Хувийн компаниуд шаардлагатай дэд бүтэц бий 
болгох гэрээ хийх,  ойн нөхөрлөлүүд,  ХХААН тэдний газар  
нутагт байгаа ойн нөөцөд тулгуурлан м3 тутамд тохиролцсон 
үнээр,  тогтоосон хязгаарын хэмжээнд түлээ бэлтгэх гэрээтэй 
байгуулна. Хувийн компани тогтмол боломжийн өртгөөр  оршин 
суугчдад бүтээгдэхүүнээ борлуулах гэрээ байгуулах хэрэгтэй. 
Засгийн газар  айл өрхийн тогтвортой халаалтыг боломжийн 
хямд үнээр  хийснээс гарах алдагдалд тохиролцсон хязгаарын 
хүрээнд татаас хэлбэрээр  нөхөн төлбөр  олгож болно. Ийм 
хөтөлбөр  нь бага орлоготой айл өрхөд чиглэгдсэн байж болно.
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Ийм хөтөлбөр  хэрэгжүүлэхэд тодорхой зардал гарах боловч 
энэ нь эдийн засгийн томоохон давуу талтай бөгөөд орон нутагт 
ажлын байр  нэмэгдэж,  хөдөөгийн ядуурлыг бууруулахад 
туслах төдийгүй,  ялангуяа хот суурингийн ойролцоо  газрын ойд 
учруулах дарамт багасаж,  улмаар  ой хамгаалах,  ойжуулалт 
хийх нэмэлт хэрэгцээ,  агаарын бохирдлыг бууруулж,  хүний 
эрүүл мэндийг сайжруулахад ашиг тустай.

Эдийн засгийн байдал сайжирч,  хөдөө орон нутгаас хот 
суурин газрыг тогтвортой түлшний модоор  хангах тогтолцоо  
оновчтой ажиллах болсон үед Засгийн газрын урт хугацааны 
татаасыг бууруулж,  магадгүй бүрэн зогсоох боломж гарч болно. 
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Бүлэг 11. ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ХУРИМТЛАЛД 
ОЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Ойн ашиглалт ба хууль бус мод бэлтгэл 

Монгол орны UN-REDD Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх бодлого,  арга хэмжээний санал боловсруулах 
зөвлөх багийн ажлын тайланд ойн ашиглалтын асуудлыг ойн 
менежментийн гол хүчин зүйл гэж тооцсон байна. Тус тайланд 
дурдсанаар  ойн хангалтгүй менежментийн шууд хүчин зүйл нь 
дараах хоёр  асуудалтай холбоотой байна. 

-  Ойн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чадавх аймаг,  
сумын түвшинд хангалтгүй 

- Мод модон бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэгцээний хангалт 
муу.

Хуулийн дагуу бэлтгэгдэж байгаа модны хэмжээ бага байгаа 
нь модны үйлдвэрлэлийн хөгжилд саад болж байгаа төдийгүй 
хууль бус мод бэлтгэлийг улам нэмэгдүүлэх хөшүүрэг болж 
байна. Жилийн мод бэлтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх нь ойн 
бодит нөөцөд тулгуурлах ёстой. Олон зорилтот ойн тооллого  
ойн нөөцийн бүхий л мэдээллээр  хангахын зэрэгцээ ойн төлөв 
байдал,  зохистой ашиглах хэмжээг мөн тодорхойлсон. /2/

Энэхүү мэдээллээс харахад жилийн мод бэлтгэлийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх нь ойн нөөцөд нөлөөлөхгүйн зэрэгцээ ойн эрүүл 
байдал,  экосистемийг сайжруулах боломжтой байна. Үүнд ойн 
аж ахуйн арга хэмжээ явуулах талбайг нэмэгдүүлэх асуудал 
ч мөн багтаж байна. Мод бэлтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
нь ойгоос олох орлогыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ сум дундын 
ойн ангиудийн чадавхи,  орлогыг нэмэгдүүлж хууль бус мод 
бэлтгэлийг багасгана. 

Ойн нөөцийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн дараах 
арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай нь өөр  бусад 
олон талын ач холбогдолтой.

1. Ойн нөхөрлөлүүдийн үр ашигтай ажиллах нөхцлийг Ойн 
Хамтын Оролцоотой Менежмент (ОХОМ)-ийн зарчмаар 
сайжруулах

Монгол оронд 1218 ойн нөхөрлөлүүд (ОН) ойролцоогоор  3,1 
сая га ойг хамгаалж байна. 

Gilmour нарын 2012 онд хийсэн судалгаанаас үзэхэд хэдийгээр  
зарим нэг амжилттай хэрэгжиж буй зүйл байгаа хэдий ч ОН-
үүд гэрээгээр  эзэмшиж буй ойгоосоо  ашиг шим хүртэхгүй 
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байна. Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн санхүүжилтээр  
НҮБ-ын ХХААБ-ын хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд идэвхигүй 
84 ОН-үүдийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх ажил хийгдсэн 
(FAO project document,  2014).

ОН-үүдэд арчилгааны огтлолтын сийрүүлэх болон завсрын 
ашиглалтаар  мод бэлтгэх хэмжээг ойн менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгаж,  босоо  хатсан модыг ашиглах эрхийг олгох 
замаар  тэдэнд орлого  олох боломжийг нэмэгдүүлэх нь чухал юм. 

Дараагийн нэг асуудал нь ОН-үүдийн хууль,  эрхзүйн орчин 
тодорхойгүй байна. ОН-үүд аж ахуйн нэгжээр  бүртгүүлж,  үйл 
ажиллагаа эрхлэх эрх авах боломжгүй тул тэдэнд ойн АА-н 
бизнес эхлүүлэх,  өргөжүүлэх замаар  орлогын эх үүсвэр  бий 
болгох орчин үгүй байна. 

2. Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж (ХХААН)- ийн 
ойн менежмент болон ойгоос орлого олох боломжийг 
дээшлүүлэх

БОАЖЯ-ны Ойн бодлого  зохицуулалтын газрын мэдээгээр  
2017 оны байдлаар  хувийн хэвшлийн 90 аж ахуйн нэгж 600,000 
га ойд үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Энэ нь улсын нийт ашиглаж 
болох ойн талбайн хэмжээтэй харьцуулахад маш бага үзүүлэлт 
юм. Албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр  мод бэлтгэж буй ААН-ийн 
үйл ажиллагаа нь «ойг цэвэрлэх» нэрийн дор  явагддаг нь улсын 
хэмжээнд нийт шаардлагатай модон материалын хэрэгцээг 
хангаж чадахгүй байна /Монгол орны UN-REDD Үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бодлого,  арга хэмжээний 
санал боловсруулах зөвлөх багийн ажлын тайлан,  2017он/

Эдгээр  мод бэлтгэлийн зөвшөөрөл бүхий хувийн хэвшлийн 
аж ахуйн нэгжээс гадна ой бүхий аймгуудад мод болон ойн 
дагалт баялгийг бэлтгэх,  боловсруулах,  тээвэрлэх,  худалдах 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг ХХААН-үүд бий. Эдгээрийн ихэнх нь 
жижиг болон дунд хэмжээний ХХААН-үүд хэдий ч орон нутгийн 
иргэдийг ажлын байраар  хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Монгол орны зарим бүс нутагт ойн нөөц багасч,  ойн экосистем 
доройтож буй хэдий ч,  саяхан хэрэгжүүлсэн ойн үндэсний 
тооллогоор  (ОҮТ) мод бэлтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
боломжтой гэсэн дүгнэлтийг хийжээ. 

Жилд бэлтгэх модны хэмжээг зөв тогтоож,  зөв зохион 
байгуулалттай ойн салбарыг бий болгох,  орон нутаг болон 
улсын хэмжээнд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх боломжийг 
бүрдүүлэхэд 2 төвөгтэй асуудал бий. Нэгдүгээрт,  Монгол оронд 
мод бэлтгэлийн хугацаа маш богино  бөгөөд хувийн хэвшлүүд 
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хэдхэн сарын хугацаанд мод бэлтгэлийн жилийн төлөвлөсөн 
хэмжээндээ амжиж хүрэхийн тулд ихээхэн зардал,  хөрөнгө 
оруулалт шаардсан техник,  хүн хүчтэй байх шаардлага гарч 
байна. Хоёрдугаарт,  тухайн газраас бэлтгэж болохуйц модны 
нөөц. ХХААН-үүд үйл ажиллагаа явуулахын тулд хөрөнгө 
оруулалт хийх,  санхүүжилт босгох,  зээл авах зэрэг ярвигтай 
ажлуудыг хийдэг бөгөөд тэдэнд зөвшөөрөлтэй газартаа дараа 
жилүүдэд нь хангалттай хэмжээний мод бэлтгэх нөөц байгаа 
эсэх талаар  баталгаа чухал юм. Жил бүр  хэмжээг тогтоож,  
олгодог нь тэдэнд бизнесээ удаан хугацаанд найдвартай эрхлэх 
баталгаа болохгүй байна.

Өнөөдөр  мод бэлтгэл,  ойн үйлдвэрлэлийн салбарт хөрөнгө 
оруулалт хийгдэхгүй байгаагаас модон материалд суурилсан 
үйлдвэрлэл хөгжихгүй,  улсын хэмжээнд шаардлагатай байгаа 
хэмжээндээ хүрч мод бэлтгэж чадахгүй байна. Магадлан 
итгэмжлэгдсэн,  албан ёсны зөвшөөрөлтэй үйлдвэрлэл хөгжөөд 
ирвэл хууль бус мод бэлтгэлийг хумихад түлхэц болох 
юм. Зогсонги байдалд байгаа энэ салбарт өндөр  чадвартай 
мэргэжилтнийг татах нөхцөл хязгаарлагдмал тул Тогтвортой 
ойн менежментийн зарчмыг хэрэгжүүлэх боломжгүй болж,  ой 
өтөлж,  хөнөөлт шавж,  өвчинд нэрвэгдэх эрсдэл нэмэгдэж байна.

ХХААН-үүд удаан хугацааны зорилго  тавин ажиллахад улсын 
нийт модон материалын эрэлт,  хэрэгцээг авч үзэх шаардлагатай. 
Хэрэв мод бэлтгэлийн хэмжээг одоо  байгаагаас 100-200%-иар  
нэмэгдүүлбэл энэ хэмжээгээр  эрэлт байх шаардлагатай. Энэ 
тохиолдолд зарим хэсгийг экспортлох хувилбар  байж болох 
хэдий ч үндэсний хэмжээнд модон материалаар  хийгдэх 
барилгын бизнесийг өргөжүүлж болох юм. Энэ талаар  Швед,  
Финлянд зэрэг модон байшин,  барилга үйлдвэрлэх уламжлал,  
туршлагатай улсуудаас Монгол орон туршлага судалж болно. 

“CLT - Cross laminated timber “ буюу зөрүүлж наасан модон 
хавтан барилга

Барилгын шинэ материал болох зөрүүлж наасан модон хавтанг 
(CLT) анх Австри,  Герман улсад үүсгэн хөгжүүлснээс хойш 
Япон,  Европ,  Хойд америкт практикт нэвтрэн хэвшсэн бөгөөд 
барилгын болон мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн аль алины 
нь сонирхолыг татаж байна. Дунд өндөртэй болон илүү өндөр  
барилгад CLT хийцүүд өрсөлдөх чадвартай болохыг Европын 
туршлага харуулж байна. Канад,  АНУ-д хотын ба хотын захын 
суурьшлын төвүүдийн нягтаршлийг шийдвэрлэхэд тус модон 
бүтээцийг ашиглаж байна. /19/



77

Ой, уур амьсгалын өөрчлөлт

Мод нь өндөр  ач холбогдолтой,  хэрэглээ өргөнтэй,  олон 
зориулалтаар  ашиглах боломжтой барилгын материал бөгөөд 
олон зууны турш дэлхий нийтээр  ашигласаар  ирсэн. Орчин 
үеийн модон барилга нь барихад хугацаа бага шаардагддаг,  
зардлын хувьд хямд төсөр,  хүний эрүүл мэндэд тустай амьдрах 
орчинг бүрдүүлдэг өндөр  ач холбогдолтой билээ. 

Тогтвортой ойжуулалтыг зохицуулах бодлого,  шинээр  гарч 
ирж буй технологийн дэвшлийн ачаар  нягтруулсан мод /CLT 
зөрүүлж наасан модон хавтан/  хэмээх шинэ төрлийн барилгын 
материал бий болсон. 

Нягтруулсан модон бэлдэцийг Европ,  Хойд Америк,  Азийн 
орнууд өргөнөөр  хэрэглэж байгаа бөгөөд,  дэлхийн шилдэг 
архитекторууд олон давхар  барилга,  стадион,  гүүр,  сургуулийн 
барилгууд зэрэг томоохон төслүүдэд нягтруулсан модон 
бэлдэцийг ашиглаж байна.

 
Зураг 11.1. Австри, Klagenfurt дахь нэг айлын орон сууц (эх 

сурвалж “KLH”) 

1990-ээд оны дундуур Австри улсын үйлдвэрлэл-сургалтын 
байгууллагын хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажлаар орчин 
үеийн  CLT-г хөгжүүлж ирсэн. Хэсэг хугацаанд хөгжил нь саарсан 
боловч үр ашиг өндөр, бүтээгдэхүүний хувьд баталгаажуулалт 
хийгдсэнээр CLT хавтанг “ногоон барилга хөдөлгөөн”-ий 
нөлөөгөөр 2000-аад оны эхээр барилгад нилээдгүй ашиглах 
болсон. Энэ материалын хэрэглээ Европ, Хойд америкт 
хурдацтайгаар нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2017 онд Канад улсад CLT 
хавтан ашиглан 18 давхар барилга баригдсан. 

CLT хавтан барилгын тухай 

Дэлхий дээр CLT хавтан ашиглан барьсан олон тооны олон 
давхар барилгууд болон бусад төрлийн бүтээцүүд нь барилгын 
салбарт энэ материал олон давуу талыг үзүүлж буйг нотлон 
харуулж байна. Барилгын талбайд ажиллахад хялбар, урьдчилан 
үйлдвэрлэх түвшин өндөр байгаа нь угсарч босгох хугацааг богино 
болгож ялангуяа дунд хэмжээний өндөртэй (жишээ нь: 5 - 8 
давхар) барилгад илүү зохимжтой болгож байна. Дулаан, дуу 
чимээний тусгаарлалт сайн, галын аюулд тэсвэрлэх хангалттай 
сайн үзүүлэлтүүд нь модон бүтээцийн цул байдлын үр дүнд 
бүрэлдэнэ. 

Зураг 11.1. Австри, Klagenfurt дахь нэг айлын орон сууц (эх 
сурвалж “KLH”)

1990-ээд оны дундуур  Австри улсын үйлдвэрлэл-сургалтын 
байгууллагын хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажлаар  
орчин үеийн CLT-г хөгжүүлж ирсэн. Хэсэг хугацаанд хөгжил 
нь саарсан боловч үр  ашиг өндөр,  бүтээгдэхүүний хувьд 
баталгаажуулалт хийгдсэнээр  CLT хавтанг “ногоон барилга 
хөдөлгөөн”-ий нөлөөгөөр  2000-аад оны эхээр  барилгад нилээдгүй 
ашиглах болсон. Энэ материалын хэрэглээ Европ,  Хойд америкт 
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хурдацтайгаар  нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2017 онд Канад улсад 
CLT хавтан ашиглан 18 давхар  барилга баригдсан. /20/

CLT хавтан барилгын тухай

Дэлхий дээр  CLT хавтан ашиглан барьсан олон тооны олон 
давхар  барилгууд болон бусад төрлийн бүтээцүүд нь барилгын 
салбарт энэ материал олон давуу талыг үзүүлж буйг нотлон 
харуулж байна.  Барилгын талбайд ажиллахад хялбар,  урьдчилан 
үйлдвэрлэх түвшин өндөр  байгаа нь угсарч босгох хугацааг 
богино  болгож ялангуяа дунд хэмжээний өндөртэй (жишээ нь: 5 
- 8 давхар) барилгад илүү зохимжтой болгож байна. Дулаан,  дуу 
чимээний тусгаарлалт сайн,  галын аюулд тэсвэрлэх хангалттай 
сайн үзүүлэлтүүд нь модон бүтээцийн цул байдлын үр  дүнд 
бүрэлдэнэ. /19/

 

 

Зураг 11.2. Австри, Юденбург дахь нийтийн орон сууцны 
барилга (эх сурвалж “KLH”) 

CLT хавтан нь барилгад өргөнөөр ашигладаг тоосго, төмөр 
бетоны адил “хөнгөн бус” барилгын хийц юм. CLT хавтан нь 
ихэвчлэн гурваас долоон үеэр зөрүүлж давхарлан (ихэвчлэн 90 
хэмээр) наасан хэд хэдэн үе модон эд ангиас бүрддэг.  
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Зураг 11.2. Австри, Юденбург дахь нийтийн орон сууцны барилга 
(эх сурвалж “KLH”)

CLT хавтан нь барилгад өргөнөөр  ашигладаг тоосго,  төмөр  
бетоны адил “хөнгөн бус” барилгын хийц юм. CLT хавтан нь 
ихэвчлэн гурваас долоон үеэр  зөрүүлж давхарлан (ихэвчлэн 90 
хэмээр) наасан хэд хэдэн үе  модон эд ангиас бүрддэг. 
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Хөндлөн үеүд   Дагуу үеүд 

Зураг 11.3. CLT хавтангийн бүтэц 
 
Модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд шинэ инновацийн 

бүтээгдэхүүн олноор бий болж байгаагаас энгийн бүтэц бүхий 
зөрүүлж наасан модон хавтан бүтээгдэхүүн нь барилгын салбарт 
нилээдгүй их хэрэглэгдэж байна.  

Энэхүү шинэ дэвшилтэт технологи нь манай орны барилгын 
болон мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбаруудад түүхий 
эдийн бүрэн ашиглалтийг дэмжсэн, экологийн цэвэр, хэрэглэгчийн 
эрүүл мэндийг хамгаалсан ногоон барилгын шинэ бүтээгдэхүүнийг 
бий болгох боломжтой юм.  

Тус шинэ технологийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэнээр агаар, 
орчны бохирдолыг бууруулж, Улаанбаатар хотын нөхцөлд 
барилга барих орон зайн хэмнэлт бий болгож, иргэдийн амьдрах 
таатай орон сууцаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой 
юм. 

Монгол орны ногоон хөгжлийн бодлогод нийцсэн, хүн амын 
эрүүл мэндийг хамгаалсан, экологийн цэвэр барилга болох CLT 
хавтанд суурилсан модон барилгын дэлхийн дэвшилтэт 
технологийг нутагшуулах, манай орны ойн сангийн түүхий эдээр 
үйлдвэрлэх боломжийн судалгааг хийж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 
ажлыг холбогдох байгууллагууд эхлүүлээд байна.  

 

Ойн замын сүлжээ  
 
Ойн зам нь манай орны ойн салбарын зайлшгүй 

шийдвэрлэх шаардлагатай тулгамдсан асуудлын нэг юм. Ойн дэд 

  Хөндлөн үеүд  Дагуу үеүд

Зураг 11.3. CLT хавтангийн бүтэц

Модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд шинэ инновацийн 
бүтээгдэхүүн олноор  бий болж байгаагаас энгийн бүтэц бүхий 
зөрүүлж наасан модон хавтан бүтээгдэхүүн нь барилгын салбарт 
нилээдгүй их хэрэглэгдэж байна. 

Энэхүү шинэ дэвшилтэт технологи нь манай орны барилгын 
болон мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбаруудад түүхий 
эдийн бүрэн ашиглалтийг дэмжсэн,  экологийн цэвэр,  
хэрэглэгчийн эрүүл мэндийг хамгаалсан ногоон барилгын шинэ 
бүтээгдэхүүнийг бий болгох боломжтой юм. 

Тус шинэ технологийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэнээр  агаар,  
орчны бохирдолыг бууруулж,  Улаанбаатар  хотын нөхцөлд 
барилга барих орон зайн хэмнэлт бий болгож,  иргэдийн 
амьдрах таатай орон сууцаар  хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх ач 
холбогдолтой юм.

Монгол орны ногоон хөгжлийн бодлогод нийцсэн,  хүн амын 
эрүүл мэндийг хамгаалсан,  экологийн цэвэр  барилга болох 
CLT хавтанд суурилсан модон барилгын дэлхийн дэвшилтэт 
технологийг нутагшуулах,  манай орны ойн сангийн түүхий 
эдээр  үйлдвэрлэх боломжийн судалгааг хийж,  үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагууд эхлүүлээд байна. 

Ойн замын сүлжээ 

Ойн зам нь манай орны ойн салбарын зайлшгүй шийдвэрлэх 
шаардлагатай тулгамдсан асуудлын нэг юм. Ойн дэд бүтцийн 
асуудлыг ярихад ойн замын сүлжээ хангалтгүй эсвэл огт 
байхгүйн улмаас ойн санд аж ахуйн арга хэмжээнүүд жигд бус 
явагдах нөхцөл үүсч байгаа нь хамгийн түрүүнд ажиглагддаг. /14/
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Тухайлбал ойн замын сүлжээ хангалтгүйгээс шалтгаалан ойн 
гүн дэх нөөцдөө хүрэхгүй,  ойн зах талбайгаас богино  хугацааны 
давтамжтайгаар  мод бэлтгэж,  ашиглаж байгаа нь тухайн 
бүсүүдийн ойн экологид сөрөг нөлөө үзүүлж,  ойн хомсдол 
доройтлыг бий болгож байна.Мөн байгалийн нөөцийн ашиглалт,  
хамгаалалт,  нөхөн сэргээлт,  хяналтын менежмент хэрэгжүүлэх,  
ойн хортонтой тэмцэх болон түймрийн менежмент хэрэгжүүлэх,  
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааны үр  дүн,  
төсөв зардлын хэлбэлзэл нь ойн дэд бүтцээс шууд хамаарч 
байна.

бүтцийн асуудлыг ярихад ойн замын сүлжээ хангалтгүй эсвэл огт 
байхгүйн улмаас ойн санд аж ахуйн арга хэмжээнүүд жигд бус 
явагдах нөхцөл үүсч байгаа нь хамгийн түрүүнд ажиглагддаг.  

Тухайлбал ойн замын сүлжээ хангалтгүйгээс шалтгаалан 
ойн гүн дэх нөөцдөө хүрэхгүй, ойн зах талбайгаас богино 
хугацааны давтамжтайгаар мод бэлтгэж, ашиглаж байгаа нь 
тухайн бүсүүдийн ойн экологид сөрөг нөлөө үзүүлж, ойн хомсдол 
доройтлыг бий болгожбайна.Мөн байгалийн нөөцийн ашиглалт, 
хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, хяналтын менежмент хэрэгжүүлэх, 
ойн хортонтой тэмцэх болон түймрийн менежмент хэрэгжүүлэх, 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааны үр дүн, төсөв 
зардлын хэлбэлзэл нь ойн дэд бүтцээс шууд хамаарч байна. 

 
Зураг 11.5. Ойн зам: арчилгаа засварын өмнөх ба дараах 

байдал  

Сүүлийн 30гаруй жил орхигдсон ойн замын сүлжээг сэргээн 
байгуулах ажлыг гүйцэтгэхэд дараах хүчин зүйлсийн талаар 
судлан тооцох шаардлагатай юм. Авто замын ангиллаар ойн зам 

бүтцийн асуудлыг ярихад ойн замын сүлжээ хангалтгүй эсвэл огт 
байхгүйн улмаас ойн санд аж ахуйн арга хэмжээнүүд жигд бус 
явагдах нөхцөл үүсч байгаа нь хамгийн түрүүнд ажиглагддаг.  

Тухайлбал ойн замын сүлжээ хангалтгүйгээс шалтгаалан 
ойн гүн дэх нөөцдөө хүрэхгүй, ойн зах талбайгаас богино 
хугацааны давтамжтайгаар мод бэлтгэж, ашиглаж байгаа нь 
тухайн бүсүүдийн ойн экологид сөрөг нөлөө үзүүлж, ойн хомсдол 
доройтлыг бий болгожбайна.Мөн байгалийн нөөцийн ашиглалт, 
хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, хяналтын менежмент хэрэгжүүлэх, 
ойн хортонтой тэмцэх болон түймрийн менежмент хэрэгжүүлэх, 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааны үр дүн, төсөв 
зардлын хэлбэлзэл нь ойн дэд бүтцээс шууд хамаарч байна. 

 
Зураг 11.5. Ойн зам: арчилгаа засварын өмнөх ба дараах 

байдал  

Сүүлийн 30гаруй жил орхигдсон ойн замын сүлжээг сэргээн 
байгуулах ажлыг гүйцэтгэхэд дараах хүчин зүйлсийн талаар 
судлан тооцох шаардлагатай юм. Авто замын ангиллаар ойн зам 

Зураг 11.4. Ойн зам: арчилгаа засварын өмнөх ба дараах байдал 

Сүүлийн 30 гаруй жил орхигдсон ойн замын сүлжээг сэргээн 
байгуулах ажлыг гүйцэтгэхэд дараах хүчин зүйлсийн талаар  
судлан тооцох шаардлагатай юм. Авто  замын ангиллаар  ойн зам 
нь ойн санд замын сүлжээг үүсгэж,  ой модны аж ахуйн хэрэгцээ 
шаардлагыг ханган,  ойн менежментийн нэгж,  ашиглагчийг ойн 
сангийн тодорхой хэсэгт хүргэх үүрэг бүхий зам юм. Ашиглалтын 
зонхилох хэлбэрээс нь хамаарч ойн замыг ойн аж ахуйн,  мод 
тээврийн,  түймрийн зэргээр  ангилдаг.

Ойн замын сүлжээг хөгжүүлснээр  доорх үр  дүнгүүд бий 
болох бөгөөд тэдгээрийн экологи,  эдийн засгийн үр  ашгийн 
хэмжээг бүсчилэн тооцох хэрэгтэй. Үүнд:

• Ойн аж ахуйн ажлууд улирал,  цаг агаарын нөхцөлөөс 
хамаарах нь багасна,

• Байгалийн нөөц ашиглалтыг экологийн шаардлагын дагуу 
явуулах,  түүнд тогтмол хяналт тавих нөхцөлийг бүрдүүлнэ,

• Ойд явуулах аж ахуйн үйл ажиллагаануудаас ойн экологид 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулна,

• Ойн нөхөн сэргээлт,  арчилгааны ажлуудын үе  шат бүрт 
хэмнэлт гарна,
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• Түймэрээс урьдчилан сэргийлэх,  тэмцэх болон бусад 
төрлийн аврах ажиллагааны үр  дүн нэмэгдэж,  зардал 
буурна,  

• Ойн хөнөөлт шавж,  өвчинтэй тэмцэх ажлын үр  дүнг 
нэмэгдүүлж,  зардлыг хэмнэнэ,

• Агро-ойн аж ахуйн хөгжүүлэх чухал нөхцөлийг бүрдүүлнэ,
• Мод бэлтгэлийн ажилд цагаалгын зайг багасгаж хамгийн 

их хэмнэлтийг гаргадаг,  мөн мод бэлтгэлийн систем 
машин ашиглалтын зохистой зай тогтож ажлын бүтээмж 
нэмэгддэг,

• Мод бэлтгэлээс гарах түүхий эдийн чанар  сайжирна,
• Ачаа тээврийн ажлын зардал буурна,
• Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нөхцөл бий болно,
• Ойн аж ахуйн ажлуудад туулах чадвар  өндөртэй тусгай 

техникүүд (Зил131/Урал) ашиглалт багасна,
• Ложистикийн боломжууд өргөжинө.
Ойн замын сүлжээ нь нягтрал буюу 1000 га ойн санд ноогдох 

км замын уртаар  тодорхойлогдох бөгөөд шаардлагатай замын 
нормыг улс орнууд тухайн бүс нутгийн онцлог,  ойн аж ахуйн 
голлох үйл ажиллагаатай уялдуулан тогтоодог. Ойн замын 
сүлжээнд ойн аж ахуй,  мод тээвэр,  нийтийн хэрэгцээний зам 
болон бусад тухайн ойн санд байрлах замууд хамаарна. 

Ойн аж ахуйн замын сүлжээг ашиглалтын болон хамгаалалтын 
бүсийн ойн санд байгуулах боломжтой бөгөөд замын төлөвлөлтөд 
тус ойн санд явагдах ойн болон бусад байгалийн нөөцийн 
хамгаалалт,  ашиглалт,  нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээнүүд,  
тэдгээрийн зардал төсөв,  тус дэд бүтцээс тухайн орон нутагт 
үзүүлэх эдийн засаг,  нийгмийн үр  ашиг зэргийн тооцоо  
судалгааг хийж дээрх арга хэмжээнүүдийг бусад боломжит 
аргаар  гүйцэтгэх хувилбаруудыг (хөнөөлт шавж,  түймэртэй 
агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх г.м.) тооцоолсны үндсэн дээр  
шийдвэрлэнэ. Финланд улсад 5-10%  ашигтай ажиллаж буй 
аж ахуйн нэгж 15-20 жилээр  ойн замын сүлжээнд оруулах 
хөрөнгө оруулалтаа төлөвлөдөг. Тэд ойн сангийн экосистем,  
хөрсний онцлог,  техник тоног төхөөрөмжийн чадавхиас хамаарч 
дундажаар  1 км ойн замыг 13000-30000 €-р  барьдаг нь нийт 
тээврийн зардалын 10%  орчим нь юм.

Манай орны хувьд хамгийн сүүлд хийгдсэн судалгаа болох 
Германы олон улсын хамтын нийгэмлэгийн захиалгат ажлын 
төсөвт хайрган хучилттай 1 км ойн төв зам барьж байгуулах 
зардлыг 312,0 сая төгрөгөөр  тооцож гаргасан ба 370 км ойн төв 
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зам барьж байгуулахад нийт 115,4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт шаардлагатай тооцоо  гаргасан байна.

Дээрх тооцоог зөвхөн ойн төв замын хувьд тооцож гаргасан 
байна. Ойн замын сүлжээ нь төв зам,  салаа зам,  салбар  зам 
гэсэн үндсэн 3 элементээс бүрддэг. Төв зам сүлжээний нийт 
уртын 2-7%,  салаа зам 10-15%,  салбар  зам 80-85%  бүрдүүлдэг 
боловч машины ачаа эргэлтийн 60-70%  нь төв замд,  20-35%  нь 
малаа замд,  5-8%  нь салбар  замд ноогддог. /22/

 

Зураг 11.6. Ойн төв зам байгуулах технологийн шийдлүүд 

 

Зураг 11.6. Ойн төв зам байгуулах технологийн шийдлүүд 
Зураг 11.5. Ойн төв зам байгуулах технологийн шийдлүүд

 

Зураг 11.7. Ойн салбар зам байгуулах орчин үеийн 
технологийн шийдлүүд 

Ойн аж ахуйн замыг 3 ангилдаг (I-АА, II-АА, III-АА) бол мод 
тээврийн замыг 4 (I-МТ...IY-МТ) ангилдаг. 

Ойн аж ахуйн замын ангилал  
Зам  Хөдөлгөөний 

тооцоот эрчим, 
машин/хоногт  

Замын 
төрөл  

Төв зам, ногоон бүсийн 
зам  

25-50 I-АА 

Салаа зам, ойн аж ахуйн 
объектыг орон нутгийн 
замтай холбох зам  

25 хүртэл  II-АА 

 

Зураг 11.7. Ойн салбар зам байгуулах орчин үеийн 
технологийн шийдлүүд 

Ойн аж ахуйн замыг 3 ангилдаг (I-АА, II-АА, III-АА) бол мод 
тээврийн замыг 4 (I-МТ...IY-МТ) ангилдаг. 

Ойн аж ахуйн замын ангилал  
Зам  Хөдөлгөөний 

тооцоот эрчим, 
машин/хоногт  

Замын 
төрөл  

Төв зам, ногоон бүсийн 
зам  

25-50 I-АА 

Салаа зам, ойн аж ахуйн 
объектыг орон нутгийн 
замтай холбох зам  

25 хүртэл  II-АА 

Зураг 11.6. Ойн салбар зам байгуулах орчин үеийн технологийн 
шийдлүүд

Ойн аж ахуйн замыг 3 ангилдаг (I-АА,  II-АА,  III-АА) бол 
мод тээврийн замыг 4 (I-МТ...IY-МТ) ангилдаг. /22/

Хүснэгт 11.1.
Ойн аж ахуйн замын ангилал

Зам
Хөдөлгөөний 

тооцоот эрчим,  
машин/хоногт

Замын 
төрөл

Төв зам,  ногоон бүсийн зам 25-50 I-АА

Салаа зам,  ойн аж ахуйн 
объектыг орон нутгийн замтай 
холбох зам

25 хүртэл II-АА
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Түймэртэй тэмцэх зам,  дагалт 
баялаг,  ойн химийн түүхий эд 
тээвэрлэх зам,  түр  хугацааны 
мод үржүүлгийн газар,  ойн үрийн 
байнгын талбай,  хамгаалалтын 
зурвас,  байгаль хамгаалагчийн 
байр  хүрэх замууд

ганц нэг III-АА

Мод тээврийн замын ангилал нь тухайн замаар  жилд 
тээвэрлэх модны эзэлхүүнээр  тодорхойлогдно.

I-МТ - жилд 700 мян.м3-с дээш,
II-МТ - жилд 350...700 мян.м3 хүртэл,
III-МТ - жилд 140...350 мян.м3 хүртэл,
IV-МТ –  жилд 140 мян.м3 хүртэл.

Хүснэгт 11.2.

Ойн замын үндсэн элементүүд, хэмжээс 

Замын ангилал Эгнээний 
тоо

Замын зорчих хэсгийн өргөн,  м

тээврийн 
хэрэгсэлийн өргөн: 

2,5 хүртэл

тээврийн 
хэрэгсэлийн өргөн: 

2,5 - 3,5
I-МТ 2 7,5 7,5 - 10,5
II-МТ 2/1 7,0 7,0 - 9,5
III-МТ,  I-АА 1 4,5 4,5 - 5,5
IV-МТ,  II-АА,  
III-АА 1 4,5 4,5 - 5,5

Ойн замын сүлжээг сэргээн байгуулах асуудлыг судалж 
үзэхэд дараах ажлуудыг гүйцэтгэх шаардлага харагдаж байна. 
Үүнд:

• Монгол орны ойн замын сүлжээний нягтралын судалгааг 
хийж,  эхний ээлжинд зам байгуулах байршилуудыг дээрх 
хүчин зүйлсийн шалгуурын дагуу тодорхойлох,  

• Ойн аж ахуйн замын сүлжээг шаардлагатай байршилуудад 
төлөвлөн эдийн засаг,  экологи,  нийгмийн холбогдох 
судалгаа тооцоог гүйцэтгэх,

• Ашиглалтын нөөцөд тулгуурлан өртөг зардалын тооцоог 
хийж мод тээврийн замын сүлжээг төлөвлөх шаардлагатай 
байна. 
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Бүлэг 12. ҮНДЭСНИЙ ОЙН МОНИТОРИНГИЙН 
СИСТЕМИД АШИГЛАХ ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

Энэхүү бүлэгт үндэсний ойн мониторингийн системд ашиглах 
орчин үеийн программ хангамжуудын талаар  судлах болно. 

“Collect Earth” программ. Газар  ашиглалт,  газар  ашиглалтын 
өөрчлөлтийг тодорхойлох «Collect Earth” программын суурь 
зураг нь өндөр  нарийвлал бүхий хиймэл дагуулын мэдээ юм. 
Үүнд:

• Google Earth: Хиймэл дагуулын зураг 
• Google Earth Engine: Ургамлан бүрхэвчийн өөрчлөлтийг 

тодорхойлох хиймэл дагуулын зурган мэдээ /Landsat 7,  
Landsat 8/

• Bingmap: Хиймэл дагуулын өндөр  нарийвчлалтай хиймэл 
дагуулын мэдээ зэрэг орно.

• Google Earth, Bingmap-ын мэдээллээс одоо  ямар  байгааг 
тогтоох бол Google Earth Engine - өмнө нь ямар  байсныг 
харах боломжтой. Зөвхөн харах биш мэдээлэл боловсруулах 
боломжтой юм.

 

Зураг 12.1. Газар ашиглалт ба ойн талбайн үнэлгээ /Open 
ForisToolkit/ 

 

Зураг 12.1. Газар ашиглалт ба ойн талбайн үнэлгээ
 /Open ForisToolkit/
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Зураг 12.2. Үнэлгээ хийх нэгж дээж талбай 

 Энэ программ хангамж нь сансрын зурган мэдээллийг 
зайнаас тандан судлах аргаар харааны тайлал хийх зарчим дээр 
суурилсан газар ашиглалтын үнэлгээ хийх боломжийг олгодог 
Google Earth-д суурилсан Java программ юм. 

Үнэлгээ хийх нэг дээж талбай нь100х100 метрийн 
хэмжээтэй бөгөөд 10 000 м2 талбайд 20 метрийн зайтай байрлах 
25 цэгээс бүрдэнэ.  

 

Зураг 12.2. Үнэлгээ хийх нэгж дээж талбай

Энэ программ хангамж нь сансрын зурган мэдээллийг зайнаас 
тандан судлах аргаар  харааны тайлал хийх зарчим дээр  
суурилсан газар  ашиглалтын үнэлгээ хийх боломжийг олгодог 
Google Earth-д суурилсан Java программ юм.

Үнэлгээ хийх нэг дээж талбай нь 100х100 метрийн хэмжээтэй 
бөгөөд 10 000 м2 талбайд 20 метрийн зайтай байрлах 25 цэгээс 
бүрдэнэ. 

 
Зураг 12.3. Газар ашиглалт ба газрын бүрхэвчийн 

өөрчлөлтийн үнэлгээ өгөх “OPENFORIS” программ 

 

 
Зураг 12.4. Дээж талбайд үнэлгээ хийх байдал 

Зураг 12.3. Газар ашиглалт ба газрын бүрхэвчийн өөрчлөлтийн 
үнэлгээ өгөх “OPENFORIS” программ
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Зураг 12.3. Газар ашиглалт ба газрын бүрхэвчийн 

өөрчлөлтийн үнэлгээ өгөх “OPENFORIS” программ 

 

 
Зураг 12.4. Дээж талбайд үнэлгээ хийх байдал Зураг 12.4. Дээж талбайд үнэлгээ хийх байдал

10000 м2 талбайг хамарсан 1 дээж талбайд 25 цэгт үнэлгээ 
хийгдэнэ. Үнэлгээ хийх дээж талбайд байгаа газрын төрлийг 
харагдах байдлаар  нь ой,  бэлчээр,  тариалан,  усархаг газар,  
хот суурин газар,  бусад үндсэн 6 бүлэгт хувааж нүдэн 
баримжаагаар  үнэлнэ. Газар  ашиглалт,  газрын бүрхэвчийн 
өөрчлөлтийг тодорхойлох «Collect Earth” программ нь эхний 
ээлжинд дээрх үндсэн 6 ангиллыг сонгохоос эхлэх бөгөөд аль 
ангиллыг сонгосноос хамаарч доторх үнэлгээний төрөл хэлбэр  
үзүүлэлт өөр  өөр  хувилбараар  үнэлэгдэх зарчмаар  ажиллана. 
Үндсэн 6 бүлэг бүр  дотроо  дэд ангиллуудад хуваагдаж 
үнэлэгдэнэ. 
 

10000 м2 талбайг хамарсан 1 дээж талбайд 25 цэгт үнэлгээ 
хийгдэнэ. Үнэлгээ хийхдээж талбайд байгаа газрын төрлийг 
харагдах байдлаар нь ой, бэлчээр, тариалан, усархаг газар, хот 
суурин газар, бусад үндсэн 6 бүлэгт хувааж нүдэн баримжаагаар 
үнэлнэ.Газар ашиглалт, газрын бүрхэвчийн өөрчлөлтийг 
тодорхойлох "Collect Earth" программ нь эхний ээлжинд дээрх 
үндсэн 6 ангиллыг сонгохоос эхлэх бөгөөд аль ангиллыг 
сонгосноос хамаарч доторх үнэлгээний төрөл хэлбэр үзүүлэлт өөр 
өөр хувилбараар үнэлэгдэх зарчмаар ажиллана. Үндсэн 6 бүлэг 
бүр дотроо дэд ангиллуудад хуваагдаж үнэлэгдэнэ.  
  

 
 

 
Ой бүхий газар Бэлчээрийн газар Тариалангийн газар 

   

 
Усархаг газар 

 
Хот суурин газар 

 
Бусад 
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Ой бүхий газар Бэлчээрийн газар Тариалангийн газарОй бүхий газар Бэлчээрийн газар Тариалангийн газар 

   

 
Усархаг газар 

 
Хот суурин газар 

 
Бусад 

   

Зураг 12.5. "Collect Earth" программын эхний ээлжийн 
үндсэн 6 ангилал 

Хэрвээ үнэлгээний дээж талбай ой бүхий газар таарсан 
тохиолдолд ойг дотор нь шилмүүст байгалийн ой, навчит 
байгалийн ой, заган ой,  бусад байгалийн ой болон таримал ой гэж 
ангилж үнэлэх ба тэдгээр нь дараах хэлбэрээр ангилагдана. 

Ой бүхий газар Бэлчээрийн газар Тариалангийн газар 

   

 
Усархаг газар 

 
Хот суурин газар 

 
Бусад 

   

Зураг 12.5. "Collect Earth" программын эхний ээлжийн 
үндсэн 6 ангилал 

Хэрвээ үнэлгээний дээж талбай ой бүхий газар таарсан 
тохиолдолд ойг дотор нь шилмүүст байгалийн ой, навчит 
байгалийн ой, заган ой,  бусад байгалийн ой болон таримал ой гэж 
ангилж үнэлэх ба тэдгээр нь дараах хэлбэрээр ангилагдана. 

Ой бүхий газар Бэлчээрийн газар Тариалангийн газар 

   

 
Усархаг газар 

 
Хот суурин газар 

 
Бусад 

   

Зураг 12.5. "Collect Earth" программын эхний ээлжийн 
үндсэн 6 ангилал 

Хэрвээ үнэлгээний дээж талбай ой бүхий газар таарсан 
тохиолдолд ойг дотор нь шилмүүст байгалийн ой, навчит 
байгалийн ой, заган ой,  бусад байгалийн ой болон таримал ой гэж 
ангилж үнэлэх ба тэдгээр нь дараах хэлбэрээр ангилагдана. 

Усархаг газар Хот суурин газар Бусад

Ой бүхий газар Бэлчээрийн газар Тариалангийн газар 

   

 
Усархаг газар 

 
Хот суурин газар 

 
Бусад 

   

Зураг 12.5. "Collect Earth" программын эхний ээлжийн 
үндсэн 6 ангилал 

Хэрвээ үнэлгээний дээж талбай ой бүхий газар таарсан 
тохиолдолд ойг дотор нь шилмүүст байгалийн ой, навчит 
байгалийн ой, заган ой,  бусад байгалийн ой болон таримал ой гэж 
ангилж үнэлэх ба тэдгээр нь дараах хэлбэрээр ангилагдана. 

Ой бүхий газар Бэлчээрийн газар Тариалангийн газар 

   

 
Усархаг газар 

 
Хот суурин газар 

 
Бусад 

   

Зураг 12.5. "Collect Earth" программын эхний ээлжийн 
үндсэн 6 ангилал 

Хэрвээ үнэлгээний дээж талбай ой бүхий газар таарсан 
тохиолдолд ойг дотор нь шилмүүст байгалийн ой, навчит 
байгалийн ой, заган ой,  бусад байгалийн ой болон таримал ой гэж 
ангилж үнэлэх ба тэдгээр нь дараах хэлбэрээр ангилагдана. 

Ой бүхий газар Бэлчээрийн газар Тариалангийн газар 

   

 
Усархаг газар 

 
Хот суурин газар 

 
Бусад 

   

Зураг 12.5. "Collect Earth" программын эхний ээлжийн 
үндсэн 6 ангилал 

Хэрвээ үнэлгээний дээж талбай ой бүхий газар таарсан 
тохиолдолд ойг дотор нь шилмүүст байгалийн ой, навчит 
байгалийн ой, заган ой,  бусад байгалийн ой болон таримал ой гэж 
ангилж үнэлэх ба тэдгээр нь дараах хэлбэрээр ангилагдана. 

Зураг 12.5. «Collect Earth” программын эхний ээлжийн 
үндсэн 6 ангилал

Хэрвээ үнэлгээний дээж талбай ой бүхий газар  таарсан 
тохиолдолд ойг дотор  нь шилмүүст байгалийн ой,  навчит 
байгалийн ой,  заган ой,  бусад байгалийн ой болон таримал ой 
гэж ангилж үнэлэх ба тэдгээр  нь дараах хэлбэрээр  ангилагдана.

Шилмүүст ой 
Шинэсэн ой
Нарсан ой
Хушин ой 
Гацууран ой 
Жодоо ой 
Холимог шилмүүст 

Навчит ой 
Хусан ой
Улиасан ой 
Улиангаран ой
Холимог навчит ой 
Заган ой
Тооройн ой 
Заган ой 

Бусад байгалийн ой 
Навчит, шилмүүст холимог ой 
Голын дагуух бургас, бут сөөг 
Таримал ой

Таримал шилмүүст ой 
Таримал навчит ой 
Таримал заган ой
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Ойн талбайн ерөнхий төлөвийг тодорхойлсны дараа талбайд 
эзлэх хувь хэмжээ,  модны титмийн бүрхэц,  үнэлгээний цэгт 
хамгийн ойр  байрлах зам,  харилцаа,  аль зүгт зам байгаа,  дээж 
талбайд байгаа элементийн төрөл,  түүний эзлэх хувь,  хүрээлэн 
буй орчны хүчин зүйлс,  тэдгээрийн хэмжээ,  үнэлгээ хийхэд 
ашигласан хиймэл дагуулын мэдээ,  үнэлгээ хийсэн он сар  өдөр  
зэргийг тэмдэглэж мэдээллийн санд хадгалан дараагийн цэгт 
шилжиж үнэлгээ хийгдэх зарчмаар  явна. Ойн талбайд хийгдэх 
үнэлгээний дараалал,  сонгох загварчлалыг доор  тайлбарлаж 
оруулав.

• Бүрхэвч: Үнэлгээний талбайд өөр  хоорондоо  20 метрийн 
зайтай байрлах 25 цэгээс тухайн талбайн бүрхэвч 
тодорхойлогдоно.

 
Зураг 12.6. Титмийн бүрхэвчийн үнэлгээ 

 
 Ойн титмийн бүрхэвчийн эзлэх хувь хэмжээг дараах 

байдлаар үнэлнэ.  
Үүнд: 0-10 хувь 
 10-30 хувь 
  30-50 хувь 
  50-70 хувь 
 70-100 хувь 
 Талбайд байрласан байдлаар нь 

Жигд тархацтай 
Сийрэг (тармаг) 
Бүлгээр 
Шугаман бүрхэцтэй гэж ангилна. 

 Үнэлгээний дээж талбайд байрлах зам харилцааг дараах 
байдлаар тодорхойлно.  

0-1 км 
1-2 км 
2-3 км 
3-5 км 
5-10 км 
10 км-ээс дээш зайтай 

 Хамгийн ойр зам үнэлгээний талбайгаас аль зүгт байгааг 
тодорхойлно. 

 Хойд зүг 

Титмийн бүрхэвч: 56 % Титмийн бүрхэвч: 69 % 

Зураг 12.6. Титмийн бүрхэвчийн үнэлгээ

• Ойн титмийн бүрхэвчийн эзлэх хувь хэмжээг дараах 
байдлаар  үнэлнэ. 

Үүнд:  0-10 хувь
  10-30 хувь
   30-50 хувь
  50-70 хувь
  70-100 хувь

• Талбайд байрласан байдлаар  нь
  Жигд тархацтай
  Сийрэг (тармаг)
  Бүлгээр
  Шугаман бүрхэцтэй гэж ангилна.
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• Үнэлгээний дээж талбайд байрлах зам харилцааг дараах 
байдлаар  тодорхойлно. 

 0-1 км
 1-2 км
 2-3 км
 3-5 км
 5-10 км
 10 км-ээс дээш зайтай

• Хамгийн ойр  зам үнэлгээний талбайгаас аль зүгт байгааг 
тодорхойлно.

 Хойд зүг
 Зүүн хойд зүг
 Зүүн зүг
 Зүүн урд зүг
 Урд зүг
 Баруун урд зүг
 Баруун зүг
 Баруун хойд зүг

• Дээж талбайд байгаа элемент тус бүрийг эзлэх хувь 
хэмжээгээр  нь тодорхойлно.

 Зам
 Гол,  мөрөн
 Нуур
 Байшин
 Мод
 Бусад элемент гэж ангилагдах ба 0-10,  10-30,  30-60 гэсэн 
 шатлалаар  элемент тус бүрийн эзлэх хувь хэмжээг 
 тооцно.

• Хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс
 Ойн түймэр
 Ойн хөнөөлт шавж
 Хууль бус мод бэлтгэл
 Байгалийн гамшиг
 Хүний буруу үйл ажиллагаа
 Хот суурингийн тэлэлт

• Хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлсийг дараах байдлаар  
зэрэглэж үнэлнэ.

 Бага
 Дунд
 Их
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• Үнэлгээнд ашигласан хиймэл дагуулын мэдээ
 Landsat 7,  8
 Digital Globe
 Spot
 Bing maps

Эдгээр  үзүүлэлтүүдээр  үнэлж мэдээллийн санд хадгалснаар  
дараагийн цэгийн үнэлгээнд шилжинэ. Бэлчээр  гэсэн үндсэн 
бүлэг нь дотроо  доорх байдлаар  ангилагдана. Үүнд:

 

 - Өндөр уулын 
бэлчээр 
-Уулын 
бэлчээр  
- Цөлөрхөг 
хээрийн 
бэлчээр  
-Нугын 
бэлчээр  
-Нуга намаг 
- Хээрийн 
бэлчээр  
- Хуурай 
хээрийн 
бэлчээр  
- Цөл 
- Нуга хээрийн 
бэлчээр 

 
Тариалангийн газар гэсэн үндсэн бүлгийг доорх байдлаар 
ангилна. Үүнд: 
 

 

 - Усалгаатай 
тариалан 
- Усалгаангүй 
тариалан 
- Атаршсан газар 
- Хадлангийн талбай 
- Газар тариалангийн 
барилга байгууламж 

 
Усархаг газар гэсэн үндсэн бүлгийг дотор нь доорх байдлаар 
ангилна. Үүнд: 
 

- Өндөр  уулын бэлчээр
- Уулын бэлчээр  
- Цөлөрхөг хээрийн бэлчээр  
- Нугын бэлчээр  
- Нуга намаг
- Хээрийн бэлчээр  
- Хуурай хээрийн бэлчээр  
- Цөл
- Нуга хээрийн бэлчээр

Тариалангийн газар  гэсэн үндсэн бүлгийг доорх байдлаар  
ангилна. Үүнд:

 

 - Өндөр уулын 
бэлчээр 
-Уулын 
бэлчээр  
- Цөлөрхөг 
хээрийн 
бэлчээр  
-Нугын 
бэлчээр  
-Нуга намаг 
- Хээрийн 
бэлчээр  
- Хуурай 
хээрийн 
бэлчээр  
- Цөл 
- Нуга хээрийн 
бэлчээр 

 
Тариалангийн газар гэсэн үндсэн бүлгийг доорх байдлаар 
ангилна. Үүнд: 
 

 

 - Усалгаатай 
тариалан 
- Усалгаангүй 
тариалан 
- Атаршсан газар 
- Хадлангийн талбай 
- Газар тариалангийн 
барилга байгууламж 

 
Усархаг газар гэсэн үндсэн бүлгийг дотор нь доорх байдлаар 
ангилна. Үүнд: 
 

- Усалгаатай тариалан
- Усалгаангүй тариалан
- Атаршсан газар
- Хадлангийн талбай
- Газар  тариалангийн 
барилга байгууламж

Усархаг газар  гэсэн үндсэн бүлгийг дотор  нь доорх байдлаар  
ангилна. Үүнд:

- Намаг

- Улирлын чанартай гол

- Усархаг нуга

- Дов сондуул 

- Цөөрөм

- Нуур  

- Улирлын чанартай нуур  

- Тогтоол ус

- Намгархаг газар  
- Гол мөрөн

Хот суурин газар  гэсэн үндсэн бүлэг дотроо  7 дэд бүлэгт 
хуваагдана. 
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-  

 - - Намаг 
- - Улирлын чанартай гол 
- - Усархаг нуга 
- - Дов сондуул  
- - Цөөрөм 
- - Нуур  
- - Улирлын чанартай 

нуур  
- - Тогтоол ус 
- - Намгархаг газар  

- Гол мөрөн 

 
Хот суурин газар гэсэн үндсэн бүлэг дотроо 7 дэд бүлэгт 

хуваагдана.  
 

 

 - Хот 
- Тосгон  
- Хот айл  
- 
Хаваржаа
, өвөлжөө 
- Уул 
уурхай 
- Дэд 
бүтэц  
- Бусад 

 
 Дээж талбай тус бүрийг нэг бүрчлэн дээрх үзүүлэлтүүдээр 
үнэлэх бөгөөд үндсэн бүлэг дотроо дэд хэсэг, дэд хэсгүүд мөн 
дотроо тус бүрд нарийвчилсан үнэлгээ өгч мэдээллийн сан 
үүсгэнэ.  
 Газрын өөрчлөлтийг тодорхойлж үнэлэх 
 Богдхан уулын ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд гарсан газар ашиглалтын өөрчлөлтийн жишээ: 
  

Google Earth Bing Map 

- Хот
- Тосгон 
- Хот айл 
- Хаваржаа,  өвөлжөө
- Уул уурхай
- Дэд бүтэц 
- Бусад

Дээж талбай тус бүрийг нэг бүрчлэн дээрх үзүүлэлтүүдээр  
үнэлэх бөгөөд үндсэн бүлэг дотроо  дэд хэсэг,  дэд хэсгүүд мөн 
дотроо  тус бүрд нарийвчилсан үнэлгээ өгч мэдээллийн сан 
үүсгэнэ. 

Газрын өөрчлөлтийг тодорхойлж үнэлэх
Богдхан уулын ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт сүүлийн 10 жилийн 

хугацаанд гарсан газар  ашиглалтын өөрчлөлтийн жишээ:

Google Earth Bing Map

 

 - Хот 
- Тосгон  
- Хот айл  
- 
Хаваржаа
, өвөлжөө 
- Уул 
уурхай 
- Дэд 
бүтэц  
- Бусад 

 
 Дээж талбай тус бүрийг нэг бүрчлэн дээрх үзүүлэлтүүдээр 
үнэлэх бөгөөд үндсэн бүлэг дотроо дэд хэсэг, дэд хэсгүүд мөн 
дотроо тус бүрд нарийвчилсан үнэлгээ өгч мэдээллийн сан 
үүсгэнэ.  
 Газрын өөрчлөлтийг тодорхойлж үнэлэх 
 Богдхан уулын ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд гарсан газар ашиглалтын өөрчлөлтийн жишээ: 
  

Google Earth Bing Map 

  

2005 он 2015он 
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- Тосгон  
- Хот айл  
- 
Хаваржаа
, өвөлжөө 
- Уул 
уурхай 
- Дэд 
бүтэц  
- Бусад 

 
 Дээж талбай тус бүрийг нэг бүрчлэн дээрх үзүүлэлтүүдээр 
үнэлэх бөгөөд үндсэн бүлэг дотроо дэд хэсэг, дэд хэсгүүд мөн 
дотроо тус бүрд нарийвчилсан үнэлгээ өгч мэдээллийн сан 
үүсгэнэ.  
 Газрын өөрчлөлтийг тодорхойлж үнэлэх 
 Богдхан уулын ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд гарсан газар ашиглалтын өөрчлөлтийн жишээ: 
  

Google Earth Bing Map 

  

2005 он 2015он 

  

 

2005 он 2015он

 

 - Хот 
- Тосгон  
- Хот айл  
- 
Хаваржаа
, өвөлжөө 
- Уул 
уурхай 
- Дэд 
бүтэц  
- Бусад 

 
 Дээж талбай тус бүрийг нэг бүрчлэн дээрх үзүүлэлтүүдээр 
үнэлэх бөгөөд үндсэн бүлэг дотроо дэд хэсэг, дэд хэсгүүд мөн 
дотроо тус бүрд нарийвчилсан үнэлгээ өгч мэдээллийн сан 
үүсгэнэ.  
 Газрын өөрчлөлтийг тодорхойлж үнэлэх 
 Богдхан уулын ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд гарсан газар ашиглалтын өөрчлөлтийн жишээ: 
  

Google Earth Bing Map 

  

2005 он 2015он 

  

 

 

 - Хот 
- Тосгон  
- Хот айл  
- 
Хаваржаа
, өвөлжөө 
- Уул 
уурхай 
- Дэд 
бүтэц  
- Бусад 

 
 Дээж талбай тус бүрийг нэг бүрчлэн дээрх үзүүлэлтүүдээр 
үнэлэх бөгөөд үндсэн бүлэг дотроо дэд хэсэг, дэд хэсгүүд мөн 
дотроо тус бүрд нарийвчилсан үнэлгээ өгч мэдээллийн сан 
үүсгэнэ.  
 Газрын өөрчлөлтийг тодорхойлж үнэлэх 
 Богдхан уулын ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд гарсан газар ашиглалтын өөрчлөлтийн жишээ: 
  

Google Earth Bing Map 

  

2005 он 2015он 

  

 Зураг 12.7. Дээж талбайд гарсан өөрчлөлтийг харуулсан байдал. 
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Зураг 12.7. Дээж талбайд гарсан өөрчлөлтийг харуулсан 

байдал.  

  

 

 
Зураг 12.8. Landsat  хиймэл дагуулын түүхчлэл 

 

 
Зураг 12.8. Landsat хиймэл дагуулын түүхчлэл

Газар  ашиглалтын өөрчлөлтийг тооцохдоо  Google Earth En-
gine-ээс Landsat 7,  Landsat 8 хиймэл дагуулын мэдээг ашиглаж он 
оны мэдээллээс тодруулалт хийж хэдэн онд ямар  шалтгаанаар  
өөрчлөгдсөн болохыг тодруулж үнэлэх бүрэн боломжтой юм.

Зураг 12.7. Дээж талбайд гарсан өөрчлөлтийг харуулсан 
байдал.  

  

 

 
Зураг 12.8. Landsat  хиймэл дагуулын түүхчлэл 

 
 Газар ашиглалтын өөрчлөлтийг тооцохдоо Google Earth 
Engine-ээс Landsat 7, Landsat 8 хиймэл дагуулын мэдээг ашиглаж 
он оны мэдээллээс тодруулалт хийж хэдэн онд ямар шалтгаанаар 
өөрчлөгдсөн болохыг тодруулж үнэлэх бүрэн боломжтой юм. 
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Engine-ээс Landsat 7, Landsat 8 хиймэл дагуулын мэдээг ашиглаж 
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Зураг 12.7. Дээж талбайд гарсан өөрчлөлтийг харуулсан 
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Зураг 12.7. Дээж талбайд гарсан өөрчлөлтийг харуулсан 
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өөрчлөгдсөн болохыг тодруулж үнэлэх бүрэн боломжтой юм. 
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Зураг 12.9. Бэлчээрийн ангиллаас хот суурин газрын ангилалд 
шилжсэн байдал

SAIKU программ. 3-р  үе  шат буюу боловсруулалт хийх,  үр  
дүнг тооцоолох

Тайлан бэлтгэлийг SAIKU программ дээр  боловсруулалт 
хийж статистик үзүүлэлт,  тооцоонуудыг гарган авна. SAIKU 
нь график,  хүснэгт маягаар  мэдээлэл (data) боловсруулах 
программ юм. 
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график, хүснэгт маягаар мэдээлэл (data) боловсруулах программ 
юм.  

 

 
Зураг 12.10. SAIKU программын үндсэн цэсийн харагдах 

байдал 
 
QGIS-программ.Орон зайн мэдээллийг үүсгэх, засварлах, 

харах, дүн шинжилгээ хийх, хэвлэх олон нийтэд нээлттэй үнэгүй 
газарзүйнмэдээллийнсистемийн программ юм. 

 

Хиймэл  дагуулын  мэдээнүүд: 
 LANDSAT 7 
 LANDSAT 8 
 SPOT 
 Bingmap 
 Google Earth 

 
Түүхээс: 

 2002 оноос хөгжүүлж эхэлсэн 
 14 жилийн турш хөгжүүлж байгаа 
 30 үндсэн болон 100 гаруй бусад хөгжүүлэгч 

Зураг 12.10. SAIKU программын үндсэн цэсийн харагдах байдал

QGIS-программ. Орон зайн мэдээллийг үүсгэх,  засварлах,  
харах,  дүн шинжилгээ хийх,  хэвлэх олон нийтэд нээлттэй 
үнэгүй газарзүйн мэдээллийн системийн программ юм.

Хиймэл дагуулын мэдээнүүд:

• LANDSAT 7
• LANDSAT 8
• SPOT
• Bingmap
• Google Earth

Түүхээс:

• 2002 оноос хөгжүүлж эхэлсэн
• 14 жилийн турш хөгжүүлж байгаа
• 30 үндсэн болон 100 гаруй бусад хөгжүүлэгч
• Одоогийн хувилбар  нь 2.18
• Өмнө нь Quantum GIS  нэртэй байсан.

 Одоогийн хувилбар нь 2.18 
 Өмнө нь Quantum GIS нэртэй байсан. 

 QGIS үндсэн шинж чанар 

- Олон нийтэд нээлттэй -программыг ашиглах, судлах, татаж 
авах, хуулбарлах, засах боломжтой гэсэн үг. 

- Программ нь үнэгүй. 
- Windows, Мас, Linux, Android зэрэг үйлдлийн системүүд 

дээр ажилллах боломжтой. 
- Өргөжүүлэх боломжтой. Ихэнх функцууд нь нэмэлт 

хэрэгсэл буюу plugin, python скрипт хэлбэрээр гардаг. 
- Маш идэвхитэй олон нийтийн бүлгэмүүд байдаг.(цахим 

шуудан, форум, гэх мэт.) 
- www.qgis.orgсайтаар орж программын сүүлийн хувилбар 

татаж авах, хэрэглэгчийн гарын авлага, сургалтын хичээл 
харахболомжтой. 

QGIS-Газарзүйн мэдээллийг харах 

Вектор болон растер мэдээг дангаар нь болон давхарлан 
харах боломжтой. 

Дэмждэг форматууд: 

 PostGIS, SpatiaLite, MS SQL Spatial, Oracle 
Spatialашигласан орон зайн мэдээллийн сангийн хүснэгтболон 
харагдац /view/ 

 OGR сангийн файлууд: ESRI shapefiles, MapInfo, 
SDTS, GML … 
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QGIS үндсэн шинж чанар

• Олон нийтэд нээлттэй -программыг ашиглах,  судлах,  
татаж авах,  хуулбарлах,  засах боломжтой гэсэн үг.

• Программ нь үнэгүй.
• Windows,  Мас,  Linux,  Android зэрэг үйлдлийн системүүд 

дээр  ажилллах боломжтой.
• Өргөжүүлэх боломжтой. Ихэнх функцууд нь нэмэлт 

хэрэгсэл буюу plugin,  python скрипт хэлбэрээр  гардаг.
• Маш идэвхитэй олон нийтийн бүлгэмүүд байдаг.(цахим 

шуудан,  форум,  гэх мэт.)
• www.qgis.orgсайтаар  орж программын сүүлийн хувилбар  

татаж авах,  хэрэглэгчийн гарын авлага,  сургалтын хичээл 
харах боломжтой.

QGIS-Газарзүйн мэдээллийг харах

Вектор  болон растер  мэдээг дангаар  нь болон давхарлан 
харах боломжтой.

Дэмждэг форматууд:
• PostGIS,  SpatiaLite,  MS  SQL Spatial,  Oracle Spa-

tialашигласан орон зайн мэдээллийн сангийн хүснэгт болон 
харагдац /view/

• OGR сангийн файлууд: ESRI shapefiles,  MapInfo,  SDTS,  
GML …

• GDAL сангийн файлууд: GeoTIFF,  ERDAS  IMG,  ArcIn-
foASCII GRID,  JPEG,  PNG …

• GRASS  мэдээллийн сангийн GRASS  растер  болон вектор  
мэдээ

• OGC Вэб үйлчилгээнүүд:WMS,  WMTS,  WCS,  WFS,  
болонWFS-T

QGIS-Газарзүйн мэдээллийг судлах

Хэрэглэгчийн интерфейс (GUI)-ийг ашиглан газарзүйн 
мэдээллийг судлах боломжтой:

• QGIS  браузер  /QGIS  browser/
• Проекцийг тодорхойлох /on-the-fly reprojection/
• Биетийг харах/сонгох
• Тайлбар  болон хаяглалт /annotation and labeling/
• Атрибут мэдээллийг засварлах/харах/хайх
• Тэмдэгтийн хэрэгсэл /symbologytools/
• Хэвлэлийн эх бэлтгэх /map composer/
• Төслийг хадгалах,  сэргээх
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QGIS –Газарзүйн мэдээллийг үүсгэх

• Газарзүйн мэдээллийг үүсгэх,  засварлах,  удирдах,  
экспортлох боломжтой:

• Вектор  мэдээг дижитайз хийх /OGR болон GRASS  
форматын/

• SHP файлыг шинээр  үүсгэх,  засварлах
• Зургийг гео-референс хийх /Georeferencer plugin ашиглаж/
• GPS  мэдээний хэрэгсэл
• OpenStreetMap/OSM/мэдээг дүрслэх,  татаж авах
• SHP файлаас PostGIS,  SpatiaLite орон зайн мэдээллийн 

сан үүсгэх /DB Manager pluginашиглаж/

QGIS –Газарзүйн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх

QGIS  нь одоогийн байдлаар  шинжилгээний дараах хэрэгслийг 
санал болгож байна:

• Вектор  мэдээний дүн шинжилгээ /vector analysis/
• Геоболовсруулалтхийх /geoprocessing tools /
• Geometry хэрэгсэл /geometry tools/
• Өгөгдлийн сангийн хэрэгсэл/database management tools /
GRASSхэрэгслийн 400 гаруй модулийг ашиглах боломжтой.

Processing plugin ашиглаж GDAL,  OGR,  SAGA,  GRASS,  
Tools зэрэг программын орон зайн дүн шинжилгээний модулийг 
ашиглах боломжтой.

QGIS болон ARCGIS-н харьцуулал 

• QGIS  нь үнэгүй.
• Олон нийтэд нээлттэй тул тухайн хэрэглэгч өөрийн хүсэлт 

хэрэгцээндээ тааруулан өөрчлөх бололцоотой.
• Мэдээлэл солилцох форум дээр  асар  том дэмжлэгтэй.
• GDAL/OGRсангийн ачаар  маш олон өгөгдлийн төрөлтэй.
• Хүчирхэг ажиллагаатай олон plugin-тай.
• GRASS,  SAGA,  R Statistics,  PostGIS,  SpatiaLite,  Ge-

oserverгэх мэт олон нийтэд нээлттэй программуудтай 
холбогдож ажиллахад хялбар.

• ARCGIS
• Худалдааны.
• Хэрэглэх эрх нь хязгаарлагдмал. Эх код нь гадны хүнээс 

нууцлагдсан байдаг.
• ESRI форум дээр  асар  том дэмжлэгтэй.
• ESRI-д зориулагдсан хязгаарлагдмал өгөгдлийн төрөл.
• Оронзайн анализийн зарим нэгэн функц нь QGIS-с илүү 

үр  дүнг үзүүлдэг.
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• Тэмдэгтийн хэрэгсэл нь давуу.
• Ганцхан үйлдлийн систем дээр  ашиглана.

Ойн мэдээллийн сангийн “FOREST”’программ 

1990 онд ой зохион байгуулалтын төсөл тооцооны ажлыг 
комьпютерээр  гүйцэтгэх,  ойн мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
зорилгоор  “Ой” программ хангамжийг манай тэргүүний 
мэргэжилтнүүд санаачлага,  идэвхи зүтгэлээр  эхний хувилбарыг 
Протрон-4 хэл дээр  зохиосон ба уг программыг ЕТС-10 маркийн 
машин дээр  ажиллуулж байсан байна. 

Шинжлэх ухаан,  технологийн хөгжлийн дагуу ЕТС-10 
маркийн машин хэрэглээнээс гарч INTEL-80286 маркийн 
процессор  бүхий комьпютерт хэрэглээнд нэвтэрснээр  DOS-ийн 
орчинд ажилладаг DBASE Clipper хэл дээр  бичиж боловсруулсан 
ба улмаар  WINDOWS  орчины Visual FoxPro 5.60 хэл дээр  
хөврүүлэн “Forest” нэртэйгээр  гаргасан юм.

“Ой” мэдээллийн сангийн бааз нь ойн талбай,  нөөц,  түүнд 
холбогдолтой бүх мэдээллийг кодлон хадгалах түүнээс тодорхой 
маягтуудын дагуу тайлан мэдээ,  судалгаа гаргаж авахад 
зориулагдсан программ хангамж юм.

Ойн мэдээллийн сангийн программ хангамж нь дараах үндсэн 
хэсгүүдээс тогтоно. Үүнд: 

• Ойн мэдээллийн санд мэдээ оруулах,  засварлах
• Ойн мэдээллийн сангийн мэдээнд шалгалт хийх
• Мэдээ хөрвүүлэх зэрэг үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.

 

Зураг 12.11. “FOREST”’программын цэс 

 

 

  

Зураг 12.11. “FOREST”’программын цэс
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Бүлэг 13. БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ХУУЛЬ 
ТОГТООМЖ, ТЭДГЭЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Манай оронд ойн сангийн ашиглалт хамгаалалттай холбоотой 
үйл ажиллагааг Монгол улсын эрх зүйн дараах баримт 
бичгүүдийг мөрдлөг болгон явуулж байна. /25/
1. Бодлого,  хөтөлбөр

• Төрөөс ойн талаар  баримтлах бодлого
• “Ойн цэвэрлэгээ” хөтөлбөр
• “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөр

2. Монгол улсын хууль
• Байгаль орчны хамгаалах тухай хууль,  
• Ойн тухай хууль
• Тусгай хамгаалалттай газар  нутгийн тухай хууль
• Усны тухай хууль
• Ашигт малтмалын тухай хууль
• Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх,  усны сайн бүхий газрын 

хамгаалалтын бүс,  ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал 
хайх,  ашиглахыг хориглох тухай хууль

3. Засгийн газар  хоорондын хэлэлцээр
• “Ойг түймрээс хамгаалах тухай” Монгол улсын Засгийн 

газар,  Оросын холбооны улсын Засгийн газар  хоорондын 
хэлэлцээр

• “Хил орчмын ой,  хээрийн түймэртэй тэмцэх талаар  
хамтран ажиллах тухай” Монгол улсын Засгийн газар,  
Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Засгийн газар  хоорондын 
хэлэлцээр

4. Журам
• Ойгоос мод бэлтгэх журам
• Улсын тусгай хэрэгцээний газрын ойд ойн аж ахуйн арга 

хэмжээ явуулах журам
• Төлбөрийн мужийн хил тогтоох тухай
• Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай
• Ойгоос мод бэлтгэх журам
• Ойн мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журам
• Ойд үндсэн ашиглалтын огтлолт явуулах технологийн 

заавар
• Ойд арчилгааны огтлолт явуулах технологийн заавар
• Мод,  модон материалын нягт ба сийрэг эзэлхүүнийг 

тодорхойлох аргачлал,  эзэлхүүний хүрд батлах тухай
• Ой,  хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх журам
• Гэрээгээр  эзэмшүүлж болох хамгаалалтын бүсэд хамаарах 
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эзэмшлийн ойн сангийн нэршлийн жагсаалт 
• Ойн мэргэжлийн байгууллагад тавигдах шаардлага,  

ажиллах журам
• Ойн арчилгаа,  цэвэрлэгээ хийх журам 
• Ойн дагалт баялгийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг 

тогтоох тухай
• Идэвхитэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах,  ажлын үр  

дүнгээр  нь урамшуулах тухай журам 
• Улаанбаатар  хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт,  

хамгаалатын ажлын хүрээнд баримтлах журам
• Улсын тусгай хэрэгцээний газрын ойд ойн аж ахуйн арга 

хэмжээ явуулах журам
• Ойгоос мод шилжүүлэн суулгах журам
• Гарал үүслийн гэрчилгээ олгох,  хяналт тавих журам
• “Мод,  модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ”-ний 

загвар
• “Ойгоос мод бэлтгэх эрхийн бичиг”-ийн загвар

5. Норматив,  техникийн баримт бичиг
• MNS  ISO 8965:2001 Мод бэлтгэх аж үйлдвэр. Технологи. 

Нэр  томъёо  ба тодорхойлолт
• MNS  ISO 8966:2002 Мод бэлтгэх аж үйлдвэр. Бүтээгдэхүүн. 

Нэр  томъёо  ба тодорхойлолт
• MNS  12.3.007:2010 Мод бэлтгэлийн ажил. Аюулгүй 

ажиллагааны шаардлага.
• MNS  2379:2010 Бөөрөнхий модон материал. Эзэлхүүний 

хүрд.
• MNS  6143:2010 Шилмүүст төрлийн модон материал. 

Техникийн шаардлага.
• MNS  0170:2010 Навчит төрлийн модон материал. 

Техникийн шаардлага.
• MNS  2494:2010 Зүсмэлийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. 

Нэр  томъёо,  тодорхойлолт
• MNS  ISO 1031:2010 Шилмүүст төрлийн зүсмэл материал-

Согог- Нэр  томъёо,  тодорхойлолт
• MNS  ISO 2300:2007 Навчит төрлийн зүсмэл материал-

Согог-Нэр  томъёо,  тодорхойлолт
• MNS  ISO 2299:2010 Навчит төрлийн зүсмэл материал-

Согог-Ангилал
• MNS  0391:2010 Шилмүүст төрлийн зүсмэл материал. 

Техникийн шаардлага.
• MNS  2381:2010 Навчит төрлийн зүсмэл материал. 
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Техникийн шаардлага.
• MNS  4730:2010 Шилмүүст төрлийн модон бэлдэц. 

Техникийн шаардлага.
• MNS  4729:2010 Навчит төрлийн модон бэлдэц. 

Техникийн шаардлага
• MNS  5413:2004 Түлшний мод. Техникийн шаардлага.
• MNS  5762:2002 Мод,  модон материалын төрөлжсөн 

захын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995 онд баталж,  23 
удаа нэмэлт,  өөрчлөлт оруулсан)-ийн зорилт нь хүний эрүүл,  
аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах,  нийгэм,  эдийн засгийн 
хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах,  өнөө болон ирээдүйн 
үеийнхний ашиг сонирхлын үүднээс байгаль орчныг хамгаалах,  
түүний баялгийг зохистой ашиглах,  жам ёсны боломжтойг нь нөхөн 
сэргээхтэй холбогдож төр,  иргэн,  аж ахуйн нэгж,  байгууллагын 
хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Энэ хуульд газар,  түүний хөрс,  газрын хэвлий,  түүний 
баялаг,  ус,  ургамал байгалийн ургамал,  амьтан,  агаарыг байгаль 
орчинд хортой нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагаанаас хамгаалж,  
байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас сэргийлэх,  Монгол Улсын 
иргэнд өмчлүүлснээс бусад газар,  газрын хэвлий,  ой,  ус,  амьтан,  
ургамал болон байгалийн бусад баялаг төрийн өмч байна гэж 
заасан.

Ойн тухай хууль (2007 он,  2012 онд шинэчлэн баталсан,  нийт 
6 удаа нэмэлт,  өөрчлөлт оруулсан)-иар  ойг хамгаалах,  нөхөн 
сэргээх,  үржүүлэх,  эзэмших,  ашиглах,  ой,  хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Энэ 
хуульд ойн сангийн тодорхой хэсгийг ойн нөхөрлөл,  аж ахуйн 
нэгж,  байгууллагад гэрээгээр  тогтоосон хугацаанд эзэмшүүлэх,  
хамгаалуулах,  ашиглуулахаар  заасан. Уг хуулиар  хамгаалалтын 
бүсийн ойд зам,  гүүр  барих,  ус,  эрчим хүч,  холбооны шугам 
татах болон түймрээс хамгаалах шороон зурвас гаргах,  ойн 
хэвийн өсөлт,  нөхөн сэргэлтийг дэмжихэд чиглэгдсэн арчилгаа,  
цэвэрлэгээний арга хэмжээг хэрэгжүүлэх,  ойн дагалт баялгийг 
ашиглахаас бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглодог.

Усны тухай хууль (2012 онд шинэчлэн баталсан)-ийн зорилт 
нь усны нөөц,  түүний сав газрыг хамгаалах,  зохистой ашиглах,  
нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 
УИХ-ын 2010 оны 48 дугаар  тогтоолоор  батлагдсан Монгол 
Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.5.1-д 
“Усны салбарын бүтэц,  зохион байгуулалт,  хяналтын механизмыг 
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боловсронгуй болгож,  ашиглагч нь хамгаалах,  хариуцлага хүлээх 
тогтолцоог бий болгох,  усны үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх,  нөөцийг 
хамгаалах,  өсгөх ажлыг санхүүжүүлэх механизмыг тодорхой 
болгох,  улсын төсвийн хөрөнгөөр  хийсэн усны эрэл,  хайгуулын 
зардлыг эргэн төлүүлэх чиглэлээр  эрх зүйн зохицуулалт хийх”,  
3.5.1.5-д “Усны сав газрын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж,  
тухайн сав газрын хэмжээнд экосистемийн тэнцвэрт байдлыг 
алдагдуулахгүйгээр  ашиглах боломжтой гадаргын болон газрын 
доорх усны нөөцийг тогтоож,  ашиглалтыг тогтоосон хэмжээнд 
нь хатуу барина. Аль нэг ашиглагчид давуу эрх олгохгүй байх 
эрх зүйн зохицуулалт бий болгоно” гэж заасныг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор  2012 онд шинэчлэн найруулсан.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1994 онд 
баталж,  11 удаа нэмэлт,  өөрчлөлт оруулсан)-иар  байгалийн 
бүс,  бүслүүрийн онцлог,  өвөрмөц тогтоц,  ховор,  ховордсон 
ургамал,  амьтан бүхий газар,  түүх,  соёлын дурсгалт болон 
үзэсгэлэнт газрын хэв шинжийг хадгалах,  хувьсч өөрчлөгдөх зүй 
тогтлыг судлах,  танин мэдэх зорилгоор  газар  нутгийг тусгай 
хамгаалалтад авах,  ашиглах,  түүний унаган төрхийг хадгалах,  
хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Улсын ТХГН-
ийг дархан цаазат газар,  байгалийн цогцолборт газар,  байгалийн 
нөөц газар,  дурсгалт газар  гэж 4 ангилдаг бөгөөд эдгээрийг орон 
нутаг болон Дархан цаазат газар,  байгалийн цогцолборт газрын 
хамгаалалтын захиргаад хамгаалж байна.

Ашигт малтмалын тухай хууль (2006 онд батласан,  нийт 29 
удаа нэмэлт,  өөрчлөлт оруулсан)-иар  ус,  газрын тос,  байгалийн 
хий,  цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас 
бусад төрлийн ашигт малтмал эрэх,  хайх,  ашиглах болон 
хайгуулын талбай,  уурхайн эдэлбэрийн орчныг хамгаалахтай 
холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Хуулиар  Монгол Улсын хууль 
тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа,  
Монгол Улсад татвар  төлөгч хуулийн этгээдэд хайгуулын болон 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгож байна. 

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, 
ашиглахыг хориглох тухай хууль (2009 онд батласан,  2015 онд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)-иар  Монгол Улсын стратегийн ач 
холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордоос бусад нутаг дэвсгэр  
дэх гол,  мөрний урсац бүрэлдэх эх,  усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс,  ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,  
ашиглахыг хориглох,  тухайн газарт байгаль орчныг нөхөн 
сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулж байна.
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Бүлэг 14. ОЙ АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИЙН 
ӨНӨӨГИЙН ТҮВШИН, ОРЧИН ҮЕИЙН ЧИГ 

ХАНДЛАГА

Монголчууд эрт дээр  үеэс төрөлх байгаль дэлхий,  од эрхсийн 
зүй тогтлыг амьдралынхаа ажиглалт,  оюун ухааны хийсвэр  
сэтгэлгээгээр  танин мэдэж түүний жам ёсны өөрчлөлт хөгжлийг 
үнэн зөвөөр  нь ойлгож байгаль дэлхийн бүтээл болсон ургамал 
ан амьтан,  ус,  хөрс шороотой харилцах зохистой аргыг олж 
эзэмшсэн ард түмэн билээ.

Монголчууд байгаль дэлхий,  ан амьтныг хайрлан хүндэлж 
бишрэн дээдэлдэг байгаль хамгаалах зан үйл,  ёс горим,  цээрлэн 
хориглодог зүйл болон арга билгийн мэдлэгээ санаанаасаа бус 
харин сав шим ертөнцийн дотоод тогтолцооноос гаргажээ. Арга 
билгийн онол нь сав шим ертөнц,  хүний хоорондын уялдаа 
холбоо  болон харилцан шүтэн барилдлагатай зүй тогтлыг 
танин мэдэж тайлбарласан Монгол түмний гүн ухааны цогц 
мэдлэг юм. Арга билэг хоёр  эсрэг тэсрэгийн нэгдэлд зэрэгцэн 
оршиж өсөн үржих,  устан үгүйрэх шалтгаан болдог тул арга 
болсон сав ертөнц,  билэг болсон шим ертөнц хоёрыг нэгтгэж 
үл болох бас салгаж болох харилцан нөхцөлдөх шүтэлцээнтэй. 
Хүмүүс байгальтай буруу харьцаж зүй тогтлыг алдагдуулснаас 
байгалийн өнгө төрх,  орчон ахуй өөрчлөгдөн,  улмаар  эргээд 
хүмүүст сөргөөр  нөлөөлөх болдог(Мягмаржав,  1987). 

Монгол орны ой дэлхийн усны гурван том ай савын хагалбарыг 
дагаж ургасан бөгөөд гол,  мөрний усны нөөцийг зохицуулах,  
хөрсийг элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах,  уур  амьсгалыг 
зөөлрүүлэх,  хүлэмжийн хийг шингээх,  амьтан,  ургамал,  бичил 
биетний амьдрах тааламжтай орчныг бүрдүүлэх,  мөнх цэвдгийг 
тогтоон барих зэрэг экологийн онцгой ач холбогдолтойгоос гадна 
ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар  ашиглах тодорхой 
нөөцтэй,  нөхөн сэргэдэг байгалийн үнэт баялаг болохыг үнэлэн 
цэгнэж,  төр  засгаас онцгой анхаарал хандуулан зохих арга 
хэмжээг авч эхэлжээ.

Ардын засгийн газрын 1924 оны 24 дүгээр  хурлаар  “Ой 
модны дүрэм”-ийг баталж 1925 онд шинэчлэн “Монгол улсын 
хязгаарын доторхи ой мод газрыг захирах дүрэм” болгон 
баталжээ. Энэ үеэс ойгоос мод ашиглах хэмжээ нэмэгдсээр  
байсан учир  ойг хамгаалах ажлыг журамлан сайжруулах 
зорилгоор  1931 онд “Ойн хууль”-ийг батлан гаргаж 1933,  1934 
онд нэмэлт өөрчлөлт оруулж,  Ардын Сайд нарын Зөвлөл,  улсын 
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бага хурлын тэргүүлэгчид 1940 онд “Ойн хууль”-ийг шинэчлэн 
баталжээ.

1940 –өөд оноос Туул голын савд ой модыг хавтгайруулан 
огтолсон нь гол,  мөрний усны нөөцийг зохицуулах,  хөрсийг 
элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах,  амьтан,  ургамал,  бичил биетний 
амьдрах тааламжтай орчныг бүрдүүлэх,  мөнх цэвдгийг тогтоон 
барих зүй тогтолд сөргөөр  нөлөөлснийг үнэлэн тооцож,  1952 
онд Сайд нарын Зөвлөлийн 356 дугаар  тогтоолоор  Туул голын 
савд мод огтлохыг хориглосон шийдвэрийг гаргасан байна. 
Үүний зэрэгцээ ой модыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болгох 
зорилгоор  1958 онд ой зохион байгуулах экспедицийг анх 
зохион байгуулан ажиллуулснаас хойших жилүүдэд ой модыг 
хамгаалах,  нөхөн сэргээх,  ашиглах ажилд чанарын шинэ ахиц 
гарсан байна.

БНМАУ-ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1957 оны 31 дүгээр  
зарлиг,  мөн 1974 оны 188 дугаар  зарилгаар  “БНМАУ-
ын ойн хууль” –ийг тус тус шинэчлэн баталж гаргасан нь 
ой модыг хамгаалах,  нөхөн сэргээх,  үйлдвэрлэл хийгээд 
ахуйн зориулалтаар  ашиглах нийгэм,  эдийн засгийн бүхий л 
харилцааг тухайн үеийн түвшинд зохицуулсан байлаа. Мөн ойн 
нөөц баялаг улсын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө нь өсөх тутам 
түүнийг төрөөс удирдах ажлыг сайжруулах зорилгоор  1968 онд 
Сайд нарын Зөвлөлийн дэргэд Ойн аж ахуй,  Мод боловсруулах 
үйлдвэрийн удирдах газар  байгуулж улмаар  БНМАУ-ын АИХ-
ын тэргүүлэгчдийн 67 дугаар  зарлигаар  1972 онд Ой модны аж 
үйлдвэрийн яамыг байгуулан ажиллуулсан. /37/

Тэр  үеэс ойн байгууллага бэхжиж,  Монгол орны ойн баялгийг 
бүртгэж тоолох,  зураглах,  хамгаалах,  ашиглалтыг журамтай 
болгох,  нөхөн сэргээх ажлыг хийж эхэлсэн.

1990-ээд оноос Ойн байгууллагын бүтэц,  төв болон орон 
нутагт алдагдаж,  орон нутгийн ойн аж ахуйнууд хувьчлагдан 
нэгдсэн бодлого  боловсруулан хэрэгжүүлж чадахгүйд хүрсэн 
байна. Үүнтэй холбогдон олон тооны хувийн хэвшлийн аж 
ахуйн нэгж,  төрийн бус байгууллагууд ойн аж ахуйн чиглэлээр  
байгуулагдаж,  улсын захиалга,  даалгавартай арга хэмжээг 
гэрээний үндсэн дээр  гүйцэтгэх болсон. Ардчилсан хувьсгал,  
зах зээлийн дүйвээн дор  ой модыг сөргөөр  нөлөөлснийг үнэлэн 
тооцож,  1952 онд Сайд нарын Зөвлөлийн 356 дугаар  тогтоолоор  
Туул голын савд мод огтлохыгхууль бусаар  огтолж ашиг олох 
хэрэгсэл болгон сүйтгэж,  Монгол орны ойн санд ялангуяа хүн 
ам төвлөрөн суурьшсан хот суурин газрын ойд ихээхэн хохирол 
учруулсан.
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Монгол орны ой нь 140 гаруй зүйлийн мод сөөгөөс бүрдэх бөгөөд 
Төв Азийн эрс тэс уур  амьсгалтай нөхцөлд зохицон ургадаг учир  
байгалийн жамаар  нөхөн сэргэх чадавхиар  нэн хязгаарагдмал,  
түймэр,  хортон шавж болон хүний үйл ажиллагааны сөрөг 
нөлөөлөлд хялбар  өртдөг уулын ой юм. Сүүлийн жилүүдэд ойг 
нөхөн сэргээх болон ой зохион байгуулалтын ажил,  хөнөөлт 
шавжтай тэмцэх болон тархалт хөнөөлийн хэмжээг тогтоох 
зэрэг ойжуулалт,  ойн аж ахуйн арга хэмжээнд зарцуулах төсөв 
хөрөнгө жилээс жилд нэмэгдэж байна.

Монгол Улсын Ойн тухай хуулийг шинэчлэн найруулж 2007 
оны 5 дугаар  сард УИХ-аар  батлуулан хэрэгжүүлж байна. 
Энэ хуульд Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүний эрхлэх асуудлын хүрээнд ойн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага,  аймаг нийслэлийн байгаль орчны 
албаны бүрэлдэхүүнд ойн асуудал хариуцсан нэгж ажиллахаар  
заасан. Мөн шаардлагатай тохиолдолд ойг хамгаалах,  зохистой 
ашиглах,  нөхөн сэргээх үржүүлэх нэгдсэн бодлогыг орон нутагт 
хэрэгжүүлэх,  ойн санг гэрээгээр  нөхөрлөл,  аж ахуйн нэгж 
байгууллагад эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулахад мэргэжил 
арга зүйн туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий сум дундын болон 
сумын ойн анги,  зарим сумдын Засаг Даргын Тамгын газарт 
ойн асуудал хариуцсан албан тушаалтанг тус тус ажиллуулж 
болохоор  хуульчилсан байна.

Монгол улсад Ой ашиглалтын үйлдвэрлэл 1970-иад оны 
сүүлчээс 1990-ээд он хүртэл эрчимтэй хөгжиж байсан бөгөөд 
тухайн үед үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулахад ЗХУ-ын 
/хуучин нэрээр/  техник,  тоног төхөөрөмжийг 100%  хэрэглэж 
байсан. Ой ашиглалтын үйлдвэрлэлийн технологи нь мөн ойн 
баялаг ихтэй ЗХУ-д мөрдөж байсан мод бэлтгэлийн технологийн 
зарчим дээр  тулгуурлан явагдаж байлаа.

Тухайн үеийн үйлдвэрлэлийн үндсэн зорилго  улс орны бүтээн 
байгуулалтанд шаардлагатай мод,  модон материалыг хангах 
байсан тул мод бэлтгэлийн зориулалттай Тосонцэнэлийн МБК,  
Хялганатын МБАА,  Ерөөгийн МБАА,  Түнхэлийн МБАА,  
Батширээтийн аймаг дундын модны үйлдвэр  зэрэг томоохон 
үйлдвэр,  комбинатууд шинээр  байгуулагдан үйл ажиллагаа 
явуулж байсан. Эдгээр  үйлдвэр,  аж ахуйн нэгжүүд модыг 
туушаар  бэлтэгэх технологийг голчлон хэрэглэж мод унгахад 
бинзен моторт хөрөө,  мод цагаалахад ТДТ-55 болон ТТ-4 
маркийн мод салаа тросын аргаар  цагаалах трактор,  тууш 
мод ачихад ПЛ-2,  ПЛ-3 маркийн эрүүт ачигч,  мод тээвэрлэхэд 
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МАЗ-509 маркийн машиг зэргийг ашиглан үйлдвэрлэл явуулж 
байсан.

Өнөөдөр  Монгол оронд ой ашиглалтын асуудлыг Байгаль 
орчин,  аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны А/133 тушаалаар  
батлагдсан “Ойгоос мод бэлтгэх журам”-аар  зохицуулж байна.Ойн 
доройтол,  хомсдлоос сэргийлэх,  хүлэмжийн хийн шингээлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор  үйлдвэрлэлийн зориулалттай нойтон 
модны хэрэгцээг импортын модоор,  иргэдийн ахуйн хэрэглээний 
модыг ойн арчилгаа,  цэвэрлэгээнээс гарах модоор  хангах 
бодлого  баримтлан ажиллаж ирсэн байна. /27/

бэлтэгэх технологийг голчлон хэрэглэж мод унгахад бинзен 
моторт хөрөө, мод цагаалахад ТДТ-55 болон ТТ-4 маркийн мод 
салаа тросын аргаар цагаалах трактор, тууш мод ачихад ПЛ-2, 
ПЛ-3 маркийн эрүүт ачигч, мод тээвэрлэхэд МАЗ-509 маркийн 
машиг зэргийг ашиглан үйлдвэрлэл явуулж байсан. 

Өнөөдөр Монгол оронд ой ашиглалтын асуудлыг Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны А/133 тушаалаар 
батлагдсан “Ойгоос мод бэлтгэх журам”-аар зохицуулж байна.Ойн 
доройтол, хомсдлоос сэргийлэх, хүлэмжийн хийн шингээлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэлийн зориулалттай нойтон 
модны хэрэгцээг импортын модоор, иргэдийн ахуйн хэрэглээний 
модыг ойн арчилгаа, цэвэрлэгээнээс гарах модоор хангах бодлого 
баримтлан ажиллаж ирсэн байна. 

 

Зураг 14.1. БОАЖЯ-аас тогтоосон мод бэлтгэлийн дээд 
хязгаар 

Зураг 14.1. БОАЖЯ-аас тогтоосон мод бэлтгэлийн дээд хязгаар

 

Зураг 14.2. Ойгоос бэлтгэсэн модны хэмжээ 

1990-ээд оноос Монгол Улс зах зээлийн эдийн засагт 
шилжсэнтэй холбоотойгоор ой модны салбар үндсэндээ задран, 
төлөвлөлт, хяналтгүй хууль бус мод бэлтгэл, өндөр давтамжтай 
ойн түймэр, хөнөөлт шавжийн нөлөөгөөр ой доройтолд орж, нөөц 
нь багасаж  ашиглахаас илүүтэй хамгаалах бодлогод шилжсэн. 
Эко-системийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ойн нөөцийн хомсдол, 
доройтлыг зогсоох, ойг тогтвортой зүй зохистой ашиглах, нөөцийг 
эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад чиглэсэн ойн тогтвортой 
менежментийг бий болгох явдал өнөөгийн тулгамдсан асуудал 
болоод байна.  

2014-2016 онд хийгдсэн ойн тооллогоор шилмүүст, навчит 
ойн нийт ургаа нөөц 1,2 тэрбум.м3, босоо хатсан модны нөөц 
172,0 сая.м3, унанги модны нөөц 248 сая.м3 байна. Монгол орны 
ой болц гүйцсэн, нөөцөөр ядмаг, бага ашиглагдсан хэдий ч 
байгалийн сэргэн ургалт хангалттай(1га-д 3000ш өсвөр мод) гэсэн 
дүгнэлтийг хийж, хамгийн багадаа 1м3 болц гүйцсэн, хөгширсөн 
модыг 1га-аас авч ашиглавал  (жил бүр 5-10 сая м3) 10-20 жилд 
100 сая.м3   мод бэлтгэж ашиглах боломжтой гэсэн зөвлөмж 
гарсан.  

Гэвч тогтоогдсон нөөцийг төсөөлж байгаа хэмжээгээр (жилд 
5-10 сая.м3) авч ашиглахад доорх бэрхшээл тулгарч байгаа. Үүнд: 

Зураг 14.2. Ойгоос бэлтгэсэн модны хэмжээ

1990-ээд оноос Монгол Улс зах зээлийн эдийн засагт 
шилжсэнтэй холбоотойгоор  ой модны салбар  үндсэндээ 
задран,  төлөвлөлт,  хяналтгүй хууль бус мод бэлтгэл,  өндөр  
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давтамжтай ойн түймэр,  хөнөөлт шавжийн нөлөөгөөр  ой 
доройтолд орж,  нөөц нь багасаж ашиглахаас илүүтэй хамгаалах 
бодлогод шилжсэн. Эко-системийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах,  
ойн нөөцийн хомсдол,  доройтлыг зогсоох,  ойг тогтвортой зүй 
зохистой ашиглах,  нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад 
чиглэсэн ойн тогтвортой менежментийг бий болгох явдал 
өнөөгийн тулгамдсан асуудал болоод байна. 

2014-2016 онд хийгдсэн ойн тооллогоор  шилмүүст,  навчит 
ойн нийт ургаа нөөц 1,2 тэрбум.м3,  босоо  хатсан модны нөөц 
172,0 сая.м3,  унанги модны нөөц 248 сая.м3 байна. Монгол орны 
ой болц гүйцсэн,  нөөцөөр  ядмаг,  бага ашиглагдсан хэдий ч 
байгалийн сэргэн ургалт хангалттай (1га-д 3000ш өсвөр  мод) 
гэсэн дүгнэлтийг хийж,  хамгийн багадаа 1м3 болц гүйцсэн,  
хөгширсөн модыг 1га-аас авч ашиглавал (жил бүр  5-10 сая м3) 
10-20 жилд 100 сая.м3 мод бэлтгэж ашиглах боломжтой гэсэн 
зөвлөмж гарсан. /4/

Гэвч тогтоогдсон нөөцийг төсөөлж байгаа хэмжээгээр  (жилд 
5-10 сая.м3) авч ашиглахад доорх бэрхшээл тулгарч байгаа. Үүнд:

• Ойн нөөцийн ихэнх нь дэд бүтэц хөгжөөгүй хөвч,  тайгад 
байдаг тул хүрч авахад ихээхэн хүндрэлтэй;

• Мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн 
нэгж байгууллагууд өндөр  уулсын бүс,  алслагдсан ойн 
нөөцөд хүрч ажиллах техник,  технологийн боломжгүй. 
Ихэнх аж ахуйн нэгжүүд 1980-90-ээд оны,  одоо  бараг 
ашиглалтаас гарч үйлдвэрлэлтээс хасагдсан байгаль 
орчинд ихээхэн сөрөг нөлөөтэй техник хэрэгсэл ашигладаг;  

• Экосистемд хор  хөнөөлгүй шинжлэх ухааны туршилт 
судалгаанд үндэслэсэн тухайн ой ургамалжилтын бүсэд 
тохирсон мод бэлтгэх тогтсон технологи байхгүй;  

• Модон түүхий эдийг борлуулах дотоодын зах зээл бага 
(судалгаагаар  жилийн нийт хэрэгцээ 3.0 сая.м3),  экспортод 
гаргах татвар  өндөр  (бөөрөнхий мод,  дүнз,  зүсмэл 
материал 1 м3 нь 150000 төгрөг),  импортын татварыг 
тэгэлсэн байгаа./1/  

Мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж,  
байгууллагуудыг чадавхижуулж,  тэднийг орчин үеийн байгаль 
орчинд сөрөг нөлөөгүй,  өндөр  хүчин чадал бүхий техник,  тоног 
төхөөрөмж худалдаж авахад зориулж хөнгөлттэй зээл олгох,  
мэргэшсэн мэргэжилтэй боловсон хүчнээр  хангах тусгайлсан 
хөтөлбөр  боловсруулж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм. Олон зорилтод 
ойн тооллогын үр  дүнд тулгуурлан “Монгол орны ойн нөөцийг 
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зүй зохистой тогтвортой ашиглах ТЭЗҮ”-ийг Хангай,  Хөвсгөл,  
Төв,  Хэнтийн бүс тус бүрээр  шинээр  боловсруулах төсөл 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Монгол оронд мод бэлтгэлийн үйлдвэрлэлд ашиглаж буй 
машин тоног төхөөрөмж

Өнөөдөр  мод бэлтгэх чиглэлээр  үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд нь 1990-ээд оны 
эхээр  эдэлгээний хугацаа нь дуусч,  технологи ажиллагааны 
шаардлага хангахгүй болсон мод цагаалах,  ачих,  тээвэрлэх 
зориулалтын элэгдэж хуучирсан машин механизмууд ашиглаж 
байна. Монголд мод бэлтгэлийн үйлдвэрлэлд модыг унагахдаа 
бензин моторт ба цахилгаан моторт хөрөөг ашиглаж байна.

Мэргэжлийн түвшний бензин моторт хөрөө:

Хүснэгт 14.1.STIHLlight хөрөөний техникийн үзүүлэлт

№ Моторт хөрөөний нэр MS  382 MS  661

 1
Хүчин чадал /морины 
хүч/

5.3 7.3

 2 Хөдөлгүүрийн багтаамж 7.2 см3 91.1 см3

 3 Шугаман замын урт 50 см 63 см

 4 Гинжний төрөл 3/8” 404”

 5 Жин 6.2 кг 7.4 кг

 6 Зориулалт
Том болон дунд 
оврын мод 
бэлтгэх,  мөс зүсэх

Том болон дунд 
оврын мод 
бэлтгэх,  мөс зүсэх

 7 Үнэ 1’708’493 3’110’000

Хүснэгт 14.1.STIHLlight хөрөөний техникийн үзүүлэлт 

№ Моторт хөрөөний нэр MS 382 MS 661 

 1 Хүчин чадал /морины 
хүч/ 

5.3 7.3 

 2 Хөдөлгүүрийн багтаамж 7.2 см3 91.1 см3 

 3 Шугаман замын урт 50 см 63 см 

 4 Гинжний төрөл 3/8” 404” 

 5 Жин  6.2 кг 7.4 кг 

 6 Зориулалт Том болон дунд 
оврын мод бэлтгэх, 
мөс зүсэх 

Том болон дунд оврын мод 
бэлтгэх, мөс зүсэх 

 7 Үнэ 1’708’493 3’110’000 

 

 
Зураг 14.3.Бензин моторт хөрөө STIHLlight 

        Бензин моторт хөрөөгөөр модыг нэг чиглэлд албадан 
унагахын тулд шингэн шахуургат шаантаг, шингэнт данхраадыг 
хослон ашигладаг. 

Зураг 14.3.Бензин моторт хөрөө STIHLlight

 Бензин моторт хөрөөгөөр  модыг нэг чиглэлд албадан унагахын 
тулд шингэн шахуургат шаантаг,  шингэнт данхраадыг хослон 
ашигладаг.
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Зураг 14.4.Мөчирлөгөө 

Унагасан модыг ачилтын талбайд хүргэхдээ модоо 
ёзоороос нь ТДТ-55 трактораар цагаалж байна. 

 
Зураг 14.4.Мөчирлөгөө 

Унагасан модыг ачилтын талбайд хүргэхдээ модоо 
ёзоороос нь ТДТ-55 трактораар цагаалж байна. 

Зураг 14.4.Мөчирлөгөө

Унагасан модыг ачилтын талбайд хүргэхдээ модоо  ёзоороос 
нь ТДТ-55 трактораар  цагаалж байна.

 
Зураг 14.5.Цагаалгийн трактор ТДТ-55 

 
Мод тээвэрлэхдээ ЗИЛ-131, УРАЛ-375, МАЗ-501, 509 зэрэг 
машинуудыг ашиглаж байна. 

 

 
Зураг 14.6.ЗИЛ-131 маркийн ачааны машинаар мод 

тээвэрлэж буй байдал 

Зураг 14.5.Цагаалгийн трактор ТДТ-55

Мод тээвэрлэхдээ ЗИЛ-131,  УРАЛ-375,  МАЗ-501,  509 зэрэг 
машинуудыг ашиглаж байна.

 
Зураг 14.5.Цагаалгийн трактор ТДТ-55 

 
Мод тээвэрлэхдээ ЗИЛ-131, УРАЛ-375, МАЗ-501, 509 зэрэг 
машинуудыг ашиглаж байна. 

 

 
Зураг 14.6.ЗИЛ-131 маркийн ачааны машинаар мод 

тээвэрлэж буй байдал 
Зураг 14.6.ЗИЛ-131 маркийн ачааны машинаар 

мод тээвэрлэж буй байдал
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Мод бэлтгэлийн үйлдвэрлэлд машин систем ашиглаж буй 
олон улсын туршлага.

Мод бэлтгэх,  боловсруулах гэдэг нь модыг ургаж буй 
орчноос нь огтлон авч,  ачааны машин болон бага оврын машинд 
тээвэрлэн дараагийн дамжлага болох мод бэлтгэлийн үйлдвэрт 
очин хэрэгцээнд зориулан боловсруулах үйл явц юм.

Орон нутгийн нөхцөл байдал,  технологиос хамааран мод 
бэлтгэлийн үйл явц ялгаатай байх хандлагатай байдаг.19-р  зууны 
үед мод бэлтгэл нь ямар  нэг тоног төхөөрөмжгүйгээр  хийх үйл 
ажиллагаа байжээ. Хүмүүс моддыг сүхээр  огтлон,  шар,  илжиг,  
морь зэрэг амьтдаар  тээвэрлүүлж мод боловсруулах үйлдвэрт 
хүргэдэг байсан байна. Механикжсан орчин үед моддыг хөндлөн 
огтлолын болон механик хөрөөгөөр,  эсвэл модыг ганцхан 
зүсэлтээр  огтолдог тусгай багажаар  тайрч бэлтгэн авдаг болжээ. 
Мөн мод бүрийг стандарт ижил хэмжээгээр  огтолдог болж,  
тээвэрлэхэд ачааны машин,  трактор,  нисдэг тэрэг,  агаарын 
бөмбөлөг зэргийг ашиглаж байна.

Харин өнөө үед ойн нөөц арвин Скандинавын орнууд,  АНУ,  
КАНАД зэрэг орнууд ойн үйлдвэрлэл өндөр  хөгжсөн орнуудад 
мод бэлтгэлийн өндөр  хүчин чадалтай техник бүхий технологи 
сүүлийн жилүүдэд их эрчимтэй хөгжих боллоо. 

Европийн орнуудын ISO стандартын шаардлагыг хангасан 
МБҮ- ийн Харвестер,  Форвардер  систем механизмуудыг 
ОХУ-ын манай оронтой адил төстэй байгаль цаг уурын нөхцөлд 
ажиллаж буй техникүүдийг судалсны үндсэн дээр  машин 
системийн сонголтыг хийж товч тайлбар  хийв. Тухайлбал: 
“Харвестер  VALMET-911-3” /30/

 

Зураг 14.7.“Харвестер VALMET-911-3” 

“Харвестер VALMET-911-3” Олон үйлдэлт, дугуйт хөдлөх 
анги дээр суурилсан мод бэлтгэлийн систем машин. Аль ч 
төрлийн огтлолын үед модыг унагах, мөчирлөх тайрах, гуалинг 
багцлах, мод бэлтгэлийн талбайг цэвэрлэх зэрэг иж бүрэн үйлдэл 
хийх зориулалттай ба ээлжийн хамгийн бага бүтээмжийн нормыг 
тармаг ойд 100 м3 болохыг тогтоосон байна. 

Энэ трактор Харвестерын сүүлийн цувралуудын нэг ба мод 
бэлтгэлийн ажилд манай улсад мөрдөгдөж байгаа уламжлалт 
технологоос өөр ба олон дэвшилттэй талуудыг агуулж байна. 

Мод цагаалах трактор, бензин моторт хөрөөгөөр мод 
хөрөөдөж унагах, унагасан модыг мөчирлөж цэвэрлэх, тууш 
модыг тайрч сортиментийн гуалинг болгох, гуалинг багцлах зэрэг 
олон ажилбаруудыг нэг машин, иэг хүн хийж байгаагаараа нэн 
дэвшилттэйгээс гадна хөдөлмөрийн бүтээмж, зардал хэмнэгдэж, 
уламжлалт хоцрогдсон үрэлгэн технологийг халж байгаа олон 
дэвшилттэй талуудтай.Техникийн үзүүлэлтээс үзэхэд 
Харвестерын энэхүү загвар нь уулын нөхцөлд ажиллах 
зориулалтаар бүтээгдсэн , орчин үеийн систем машин юм. 

 

Зураг 14.7.“Харвестер VALMET-911-3”

“Харвестер  VALMET-911-3” Олон үйлдэлт,  дугуйт хөдлөх 
анги дээр  суурилсан мод бэлтгэлийн систем машин. Аль ч 
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төрлийн огтлолын үед модыг унагах,  мөчирлөх тайрах,  гуалинг 
багцлах,  мод бэлтгэлийн талбайг цэвэрлэх зэрэг иж бүрэн 
үйлдэл хийх зориулалттай ба ээлжийн хамгийн бага бүтээмжийн 
нормыг тармаг ойд 100 м3 болохыг тогтоосон байна.

Энэ трактор  Харвестерын сүүлийн цувралуудын нэг ба мод 
бэлтгэлийн ажилд манай улсад мөрдөгдөж байгаа уламжлалт 
технологоос өөр  ба олон дэвшилттэй талуудыг агуулж байна.

Мод цагаалах трактор,  бензин моторт хөрөөгөөр  мод 
хөрөөдөж унагах,  унагасан модыг мөчирлөж цэвэрлэх,  тууш 
модыг тайрч сортиментийн гуалинг болгох,  гуалинг багцлах 
зэрэг олон ажилбаруудыг нэг машин,  иэг хүн хийж байгаагаараа 
нэн дэвшилттэйгээс гадна хөдөлмөрийн бүтээмж,  зардал 
хэмнэгдэж,  уламжлалт хоцрогдсон үрэлгэн технологийг халж 
байгаа олон дэвшилттэй талуудтай.Техникийн үзүүлэлтээс 
үзэхэд Харвестерын энэхүү загвар  нь уулын нөхцөлд ажиллах 
зориулалтаар  бүтээгдсэн,  орчин үеийн систем машин юм. /31/

 

Зураг 14.8.“ФОРВАРДЕР-АМКОДОР” 2661-0.1 

“ФОРВАРДЕР-АМКОДОР” 2661-0.1: Модыг тууш, 
сортиментийн аль ч хэлбэрээр багцлан тээвэрлэхээс шалтгаалан 
салаа, салбар замын дагуу модыг цуглуулах, ачих, буулгах, 
тээвэрлэх үндсэн технологи ажилбаруудыг гүйцэтгэх ба ээлжийн 
хамгийн бага бүтээмж нь тармаг ойд 120м3 байдаг байна. 

Форвардерийн энэхүү цуврал нь баруун Европын хамтын 
бүтээл ба манай орны байгал цаг уурын адил төстэй нөхцөлд 
оршдог ОХУ-д өргөн ашиглагдаж байна. 

ОХУ-ын “Вельмаш нэгтгэл үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан 
техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн үндсэн дээр 
“Форвардер Амкодор ’’ 2661-01 загварыг өөрийн орны нөхцөлд 
тохируулан гаргаж авсан цувралын нэг тул манай орны нөхцөлд 
илүү тохиромжтой болох нь батлагдаж байна. 

Орчин үеийн систем машиныг манай оронд нэвтрүүлэх 
боломж 

Энэхүү систем машин нь манай улсад мөрдөгдөж байгаа 
үрэлгэн, зардал ихтэй хоцрогдсон уламжлалт мод бэлтгэх 
технологийг өөрчилж, модон түүхий эдийг цуглуулах, тээварлэх, 

Зураг 14.8.“ФОРВАРДЕР-АМКОДОР” 2661-0.1

“ФОРВАРДЕР-АМКОДОР” 2661-0.1: Модыг тууш,  
сортиментийн аль ч хэлбэрээр  багцлан тээвэрлэхээс шалтгаалан 
салаа,  салбар  замын дагуу модыг цуглуулах,  ачих,  буулгах,  
тээвэрлэх үндсэн технологи ажилбаруудыг гүйцэтгэх ба ээлжийн 
хамгийн бага бүтээмж нь тармаг ойд 120м3 байдаг байна.

Форвардерийн энэхүү цуврал нь баруун Европын хамтын 
бүтээл ба манай орны байгал цаг уурын адил төстэй нөхцөлд 
оршдог ОХУ-д өргөн ашиглагдаж байна.

ОХУ-ын “Вельмаш нэгтгэл үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан 
техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн үндсэн дээр  
“Форвардер  Амкодор  ’’  2661-01 загварыг өөрийн орны нөхцөлд 
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тохируулан гаргаж авсан цувралын нэг тул манай орны нөхцөлд 
илүү тохиромжтой болох нь батлагдаж байна.

Орчин үеийн систем машиныг манай оронд нэвтрүүлэх 
боломж

Энэхүү систем машин нь манай улсад мөрдөгдөж байгаа 
үрэлгэн,  зардал ихтэй хоцрогдсон уламжлалт мод бэлтгэх 
технологийг өөрчилж,  модон түүхий эдийг цуглуулах,  тээварлэх,  
хураах,  ачих,  үйлдлүүдийг гүйцэтгэх чадвартай систем машин 
юм. Энэ трактор  нь уламжлалт технологийн үед хэрэглэгдэж 
байсан цагаалгын трактор,  ачигч трактор  болон тэдгээрийг 
ажиллуулахад шаардагдаж байсан хүн хүч,  хүнд хүчир  гар  
хөдөлмөрийг үгүй болгож,  өртөг зардлыг хэмнэж байна.

ШУТИС-ын Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэнгийн 
судлаачдын гаргасан тооцооноос дараах дүгнэлтийг гаргасан 
байна. Үүнд:

• Олон үйлдэлт машин систем нь уламжлалт мод бэлтгэлийн 
үйлдвэрлэлээс ажлын бүтээмж нь 90.11 шоо  метрээр  их 
бөгөөд мод бэлтгэл,  тээвэрлэлт,  ачилт,  буулгалтын гар  
ажиллагааг халж хөдөлмөрийн аюулгуй байдал эрүүл 
ахуйн зааварчлагааг мөрдөж ажиллахад хялбар  байна.

• Олон үйлдэлт машины систем нь сонгож авсан талбайд 
18830 шоо  метр  мод унагаж,  мөчирлөж эсгэн доод 
агуулахад хүргэх ажлыг ажлын 137 хоногт 1,007,502,327 
төгрөгийн зардлаар  гүйцэтгэхээр  тооцоологдож байна. Энэ 
нь уламжлалт мод бэлтгэлийн аргаас зардал болон мод 
бэлтгэх ажил явуулах хугацаа нь тус тус 2 дахин бага байна.

• Тус дипломийн ажлын хүрээнд хийгдсэн тооцоо  
судалгаанаас харахад олон үйлдэлт систем машин авсан 
хөрөнгө оруулалтын зардалаа 7 жилийн хугацаанд бүрэн 
нөхөхөөр  байна. Иймд энэхүү машины систем нь анхны 
хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр  ч манай оронд нэвтрэх 
бүрэн боломжтой.
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Бүлэг 15. ОЙГ ЗОРИУДААР НӨХӨН СЭРГЭЭХ 
АРГА ТЕХНОЛОГИ

Монгол орны ой модны салбарын шинжлэх ухааны түүхэн 
хөгжлийн үе  шатыг сүүлийн 80 жил,  түүнээс өмнөх хугацаа гэсэн 
хоёр  ерөнхий төвшинд хувааж болно. Эхний хугацаанд буюу 
1880-аад оноос эхлээд манай оронд ажилласан,  дайрч өнгөрсөн 
гадаадын жуулчид,  судлаачдын ойн биш бусад судалгааны 
материалд зарим бүс нутагт ой,  ургамалжилтыг тодорхойлон 
бичсэн мэдээ баримт байдаг. Нөгөө хэсэгт,  ялангуяа сүүлийн 80 
жилийн доторхи судалгаа нь ой модтой шууд холбоотой бгөөд 
голдуу үндэсний судлаачдын бүтээл хамарна /Ц.Дашзэвэг,  
2014/. 

Ой модны салбарын хөгжил,  ойг ихээхэн эрчимтэй ашиглах 
болсонтой уялдан анх 1973 онд Ой модны аж үйлдвэрийн яамны 
харъяанд Ой,  агнуурын үйлдвэрлэл-шинжилгээний хүрээлэнг 
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1972 оны 326-р  тогтоолоор  
байгуулсан нь ой модны судалгааны байгууллагын анхны голомт 
суурь болсон.

Ой модны салбарын эрдэмтэд,  судлаачид 1970-аад оноос өнөөг 
хүртэл эрдэм шинжилгээний хайгуул болон суурин судалгаа 
явуулж,  Монгол орны ой-ургамалшил,  ойн хөрсний ангилал 
тогтоох,  ойн усны горим зохицуулах хөрс хамгаалах үүргийг 
илрүүлэх,  ойн байгалийн сэргэн ургалт,  ой үүсэн бүрэлдэх 
онцлогыг тодорхойлох,  ойд арчилгаа цэвэрлэгээний огтлолт 
явуулах,  ойн түймрийн аюул,  түүнээс урьдчилан сэргийлэх,  
тэмцэх арга зам болон ойн хөнөөлт шавжийн зүйлийн бүрдэл,  
зонхилох хөнөөлт шавжийн олшролын биологийн онцлогыг 
илрүүлж,  тэмцэх арга хэмжээний үндэслэл гаргах,  мод 
сөөгний тарьц суулгац ургуулах,  ойг зориудаар  нөхөн сэргээх,  
ойжуулах агротехник,  технологи боловсруулах зэрэг чиглэлээр  
олон арван заавар  зөвлөмж,  эрдэм шинжилгээний ном,  бүтээл 
туурвисан байна.

Одоо  манай орны ойн экосистемхүний үйл ажиллагааны 
сөрөг нөлөөнд ихээхэн өртөгдөн сүйдэж байгаа буюу улсын ойн 
сангийн 40-50%  нь үүнд хамрагдаж байна /Коротков ба бусад 
1990/. Тухайлбал,  байгалийн аясаараа сэргэн ургаагүй мод 
огтолсон,  түймэрт эрчимтэй шатсан ойн талбай 1,0 сая гаруй га 
байна. Иймд ойжуулалтын ажлыг өргөн цар  хүрээтэй явуулах,  
энэ ажлын үндсэн эх булаг болдог чанар  сайтай олон тооны 
суулгац материалыг ургуулах явдал хойшлуулшгүй чухал ач 
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холбогдолтой байна.
Манай оронд шилмүүст модны тарьц (сибир  шинэс,  эгэл 

нарс) ургуулах ажлыг ойн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр  
1968 оноос эхлэн гүйцэтгэж иржээ. Харин зарим мод сөөгний 
суулгацын материал ургуулах боломжийг илрүүлэх эрдэм 
шинжилгээний анхны судалгааг 1970-1971 онд манай орны 
газар  тариалангийн төвийн бүсийн нөхцөлд Р.Аварзэд (1972) 
хийсэн байна. 

Манай орны ойг үүсгэгч үндсэн төрлийн мод болох шинэс,  
нарсны тарьц ургуулах агротехник,  мод огтолсон талбайг 
ойжуулах арга,  технологийг ойн аж ахуй,  мод бэлтгэлийн 
үйлдвэрлэл явагдаж байгаа үндсэн бүс нутгуудад боловсруулсан 
байна. Эдгээрээс ойт хээрийн бүсийн нөхцөлд нийлэг хальсан 
хүлэмжинд нарс,  шинэсний тарьц ургуулах (Базарсад,  1982),  
элсэрхэг хөрсөнд эгэл нарсны тарьц ургуулах (Чимэддорж,  
1990),  ,Төв Хангайн ойн бүслүүрт (Дашзэвэг,  Савин,  1981: Савин,  
Дашзэвэг,  1983: Дашзэвэг,  Дугаржав,  Отгонбат,  1984) болон 
ойт хээрийн нөхцөлд (Отгонбат,  1993),  сибир  шинэсний тарьц 
ургуулах агротехник,  Төв Хангай,  Дорнод Хэнтийн шинэсэн 
ойн мод огтолсон талбайг ойжуулах арга,  технологи (Дашзэвэг,  
1990),  ой-ургамалшлын Сэлэнгийн хошууны шинэс болон 
нарсан ойн мод бэлтгэсэн,  түймэрт шатсан талбайг ойжуулах 
судалгааны дүн (Бат-Эрдэнэ,  2000) зэрэг бүтээлүүдийг дурьдаж 
болно. Мөн Дорнод Хэнтийн шинэсэн ойн хил зааг дотор  сибирь 
шинэсний тарьц ургуулах судалгааг явуулж (Дашзэвэг,  Савин,  
1986: Савин,  Дашзэвэг,  1987),  мод үржүүлгийн газар  байгуулах 
талбай сонгох,  хөрс боловсруулах,  үр  тарих,  даланг бэлтгэх,  
үр  тарих,  арчлах арга,  хугацаа зэргийг тогтоосон байна.

Монгол орны Говь цөлийн бүсэд ойг үүсгэгч мод загийн 
тарьц ургуулах,  ойжуулах судалгааг Ж.Гал (1970),  Х.Жалбаа 
(1993) нар  гүйцэтгэж,  цөлийн хээрийн бүсэд ойжуулалтын 
зориулалтаар  загийн үрийг ил талбайд болон бортогонд тарих 
агротехникийн үндсэн аргуудыг боловсруулжээ. 

Монгол орны шилмүүст ойн байгалийн аясаар  сэргэн ургалт 
явагдахгүй байгаа мод бэлтгэсэн болон түймэр,  хортон шавжид 
нэрвэгдсэн талбайд үндсэн төрлийн нь шилмүүст ойг зориудаар  
нөхөн сэргээх шаардлагатай бөгөөд тухайн газар  нутгийн хөрс,  
уур  амьсгалын нөхцөл,  ой- ургамалжилтын бүс,  бүслүүрийн 
онцлогт тохрисон ойжуулалтын ажлыг явуулах арга,  технологийг 
боловсруулах судалгааг манай оронд 1975 оноос явуулж ирсэн 
байна (Дашзэвэг 1990,  Бат-Эрдэнэ 2000). 
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Дээрх судлаачид мод бэлтгэсэн ба түймэрт шатсан шилмүүст 
ойн талбайд ойжуулалтын ажлыг ялгавартайгаар  явуулах 
дараах бүслүүрүүдийг тогтоосон.

Үүнд:
1. Хуурай хөрстэй ритидиум хөвдөт тайгажуу шинэсэн ойн 

бүслүүр
2. Чийгтэй хөрстэй шинэс-хусан,  шинэсэн,  нарс-шинэсэн 

зэрэг элдэв өвст тайгархаг ойн бүслүүр
• Ойн хуурайсаг элдэв өвст ойт хээр- тайгархаг ой
• Ойн нугын хөрстэй тайгархаг ой.

3. Түр  хугацааны илүүдэл чийгтэй хөрстэй хушин,  хуш-
шинэсэн ой бүхий тайгын ба цармын ойн бүслүүр  зэрэг 
болно.

Хуурай хөрстэй тайгажуу болон чийгтэй хөрстэй тайгархаг 
бүслүүрийн ойд мод бэлтгэлийн ажил төвлөрөн хийгддэг 
ба түймэрт эрчимтэй шатсан талбай элбэг тул ойжуулах 
шаардлагатай талбайн дийлэнх нь энэ хоёр  бүслүүрт байдаг. 
Харин тайгын ба цармын ойн бүслүүрт мод бэлтгэсэн,  шатсан 
талбай харьцангуй бага хэмжээтэй юм. Үүний зэрэгцээ тайгын 
ой нь ихэнх тохиолдолд үндсэн ойгоороо  байгалийн аясаар  
сэргэн ургах ба цармын ойн бүслүүрт мод бэлтгэл явуулахыг 
ойн хуулиар  хориглосон байгаа. 

Ойн үндсэн бүслүүрүүдэд ойжуулалтын ажил явуулах,  
тэдгээрт хөрс боловсруулах хэлбэр,  арга,  хугацаа өөр  өөр  
байх ба хөрс,  уур  амьсгалын нөхцөл,  ойжуулах талбайн орчны 
өөрчлөгдлөөс хамаарч бүслүүр  бүрт ургуулсан тарьц,  суулгацын 
амьдралт,  өсөлт хөгжилт ялгаатай юм. Мод бэлтгэсэн,  түймэрт 
шатсан газрыг ойжуулах ажлыг тайгажуу бүслүүрийн шинэсэн 
ойн үндсэн хэв шинжүүдэд шинэсний 3 настай тарьцаар,  9 
дүгээр  сараас эхлэн 10 дугаар  сарын эхний 10 хоногт багтаан 
гүйцэтгэх хэрэгтэй.

Тайгархаг бүслүүрийн шинэсэн ойн мод бэлтгэсэн,  түймэрт 
шатсан газарт мөн шинэсний 3 настай тарьцаар  ойжуулах 
ба тарьцыг хавар  суулгахад бусад хугацаанаас илүү үр  дүн 
өгнө. Тайгархаг бүслүүрийн нарсан ойн мод бэлтгэсэн,  түймэрт 
шатсан талбайг ойжуулахад мод үржүүлгийн ил хөрсөнд болон 
хүлэмжинд ургуулсан нарсны 2 настай тарьцыг шилжүүлэн 
суулгана.

Ойжуулалтанд зориулж хөрс боловсруулж,  үр  тарьц 
суулгах ажлыг хуурайсаг-элдэв өвст тайгархаг буюу тайгажуу 
бүслүүрийн ойн нөхцөлд 0,7 м өргөн,  8-10 см гүн зурвас шангийн 
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ёроолд;  нугын элдэв өвст тайгархаг ойн хэв шинжүүдэд 1,0-1,2 
м өргөн,  8-10 см гүн зурвас шангийн ёроолд;  тайгын бүслүүрт 
0,8 м өргөнтэй хөрсний 8-10 см үеийг байранд нь эргүүлэн 
сийрүүлж зурваслан боловсруулсан хөрсөнд тус тус гүйцэтгэх 
шаардлагатай. /7/

Мод бэлтгэсэн,  шатсан газрын орчны өөрчлөгдлийг нарийн 
тооцож ойн өндрийн бүслүүрүүдэд ойжуулалтын ажлыг 
өвөрмөгц арга,  технологиор  явуулах нь уг ажлын эцсийн үр  
дүнг дээшлүүлж,  өндөр  бүтэмжтэй ойг хугацаа алдахгүй 
ургуулах боломж олгоно.

Орчин үеийн дэвшилтэт арга технологи

талбайг ойжуулахад мод үржүүлгийн ил хөрсөнд болон 
хүлэмжинд ургуулсан нарсны 2 настай тарьцыг шилжүүлэн 
суулгана. 

Ойжуулалтанд зориулж хөрс боловсруулж, үр тарьц 
суулгах ажлыг хуурайсаг-элдэв өвст тайгархаг буюу тайгажуу 
бүслүүрийн ойн нөхцөлд 0,7 м өргөн, 8-10 см гүн зурвас шангийн 
ёроолд; нугын элдэв өвст тайгархаг ойн хэв шинжүүдэд 1,0-1,2 м 
өргөн, 8-10 см гүн зурвас шангийн ёроолд; тайгын бүслүүрт 0,8 м 
өргөнтэй хөрсний 8-10 см үеийг байранд нь эргүүлэн сийрүүлж 
зурваслан боловсруулсан хөрсөнд тус тус гүйцэтгэх 
шаардлагатай. 

Мод бэлтгэсэн, шатсан газрын орчны өөрчлөгдлийг нарийн 
тооцож ойн өндрийн бүслүүрүүдэд ойжуулалтын ажлыг өвөрмөгц 
арга, технологиор явуулах нь уг ажлын эцсийн үр дүнг дээшлүүлж, 
өндөр бүтэмжтэй ойг хугацаа алдахгүй ургуулах боломж олгоно. 

Орчин үеийн дэвшилтэт арга технологи 

 
Зураг 15.1.Бортогонд тарьц суулгац ургуулах технологи 

Дэлхийн нийтэд мод тарих ажил нь бортоготой тарих 
технологид шилжиж байгаа төдийгүй энэ технологийг дэлхий 
дахинд 240 гаруй төрөл зүйлээр туршиж үзсэн байна. Доорх 
аргууд үйлдвэрлэлд өргөн нэвтрээд байна. Үүнд:  

-Тарьц бойжуулах Швед улсын технологи. 

Шилмүүст модны тарьцыг хүлэмжинд бойжуулдаг.Хүлэмж 
жилийн турш ажиллана.Хүлэмжийн  урт 85-86 м, өргөн 16 м, 
хяналтын төхөөрөмж, ус, дулааны иж бүрэн сүлжээгээр 
тоноглогдсон.Мод үржүүлгийн газар нь 20-25 га талбайд хотхон 
хэлбэртэй, 6-с доошгүй хүлэмж, холбогдох бусад байгууламжаас 
бүрдэнэ. 

Зураг 15.1.Бортогонд тарьц суулгац ургуулах технологи

Дэлхийн нийтэд мод тарих ажил нь бортоготой тарих 
технологид шилжиж байгаа төдийгүй энэ технологийг дэлхий 
дахинд 240 гаруй төрөл зүйлээр  туршиж үзсэн байна. Доорх 
аргууд үйлдвэрлэлд өргөн нэвтрээд байна. Үүнд: 

• Тарьц бойжуулах Швед улсын технологи.
Шилмүүст модны тарьцыг хүлэмжинд бойжуулдаг.Хүлэмж 

жилийн турш ажиллана. Хүлэмжийн урт 85-86 м,  өргөн 16 
м,  хяналтын төхөөрөмж,  ус,  дулааны иж бүрэн сүлжээгээр  
тоноглогдсон. Мод үржүүлгийн газар  нь 20-25 га талбайд хотхон 
хэлбэртэй,  6-с доошгүй хүлэмж,  холбогдох бусад байгууламжаас 
бүрдэнэ.

Тарьц бойжуулах ойжуулах ажлыг үрийн генетик судалгаа,  
сонголт,  бэлтгэл,  нэг наст тарьц бойжуулах,  2 дахь жилд 
ил талбайд өвөлжүүлэх,  ойжуулалтанд шилжүүлэх гэсэн 
дарааллаар  гүйцэтгэнэ. Үрийг 400 ш бортогоноос бүрдсэн 
синтетик дөрвөлжид тариална. Нэг хүлэмжинд 1500-2000 
дөрвөлж буюу 750000 ш тарьц бойжуулна. 

Бортоготой дөрвөлжид бойжуулж буй нэг наст тарьц жилд 6 сая 
тарьц бойжуулах хүчин чадалтай мод үржүүлгийн үйлдвэрийн 
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хотхон байгуулахад 1,5-2 жилийн хугацаа зарцуулна. Бортогонд 
бойжуулсан тарьцны үндэс далд байх тул хавраас намар  хүртэл 
тарилт хийж ойжуулах хугацааг уртасгана.

Шведийн Коппарфорсын арга нь 22х35х8 см блоконд 68 ширхэг 
хуванцар  хонгио  хэлбэрийн бортого  суулгаж,  субстратаар  
дүүргэн үрээр  цэнэглэнэ. Энэ аргын давуу талнь бортоготой 
тэвшийг олон дахин ашиглах боломжтой.

• Норвегид боловсруулагдсан Джиффи пот-ын арга нь 
дээд хэсэг нь 6-16 см диаметртэй конус хэлбэрийн төрөл 
бүрийн торфоцелюлоз бортогыг хүлэр,  азотын бордооны 
холимогоор  бэлдсэн субстратаар  дүүргэж,  үрийг гар  
болон ердийн аргаар  тариалж байна.

• Канадад боловсруулагдсан Стайроблокын арга нь дээд хэсэг 
нь 2,5 см,  доод хэсэг нь 0,94 см,  гүн нь 11,4 см хэмжээ бүхий 
192 ширхэг бортого  суулгасан 36х51 хэмжээтэй тэвшийг 
субстратаар  дүүргэн бортого  бүрийг үрээр  цэнэглэнэ.

• АНУ-ын Малтибагийн арга нь 3-6 см диаметртэй,  10-
20 см өндөртэй полиэтилен уут бүхий бортогыг тэвшинд 
25-50 ширхэгээр  байрлуулж,  тэдгээрийг субстратаар  
механикжсан аргаар  дүүргэн үрээр  цэнэглэнэ.  Энэ 
аргаар  1 цагт 500-700 бортогыг дүүргэж,  тарьцыг 1-2 жил 
ургуулдаг. 

• Канадын мэргэжилтнүүд гараар  болон механик аргаар  
суулгаж болох,  хямд төсөр,  суулгасны дараа суулгацын 
үржих чадварыг нэмэгдүүлж чадах бортогыг бүтээхийг 
зорьж байна.  Эдгээр  шаардлагыг цаасан бортого  “Паперпот” 
хангаж байгаа бөгөөд хүлэмжинд болон зөөвөрлөн,  тээвэрлэх 
үед хэлбэрээ сайтар  хадгалж,  хөрсөнд амархан задардаг.

Монгол оронд бортоготой тарьц суулгац ургуулж ирсэн арга 
технологи

Манай орны хувьдойг бүрдүүлэгч зонхилох модны тарьцыг 
ургуулах шинжлэх ухааны үндэслэл үндсэндээ шийдвэрлэгдсэн 
гэж үзэж болно. Тарьцыг байнгийн эсвэл түр  хугацааны мод 
үржүүлгийн гэсэн үндсэн 2 газарт ургуулж байгаа ба тарьц 
ургуулахад ил талбай ба хүлэмжинд үрийг шууд газрын хөрсөнд 
тариалах,  субстрат /хиймэл хөрс/  бүхий бортогонд тариалах 
гэсэн үндсэн 2 аргыг хэрэглэдэг.

Манай орны нөхцөлд тарьц ургуулах ажилд дээрх аргуудыг 
хэрэглэж байгаа боловч шинэс,  нарсны тарьцыг ихэвчлэн ил 
талбайд үрийг шууд хөрсөнд болон хүлэмжинд хиймэл хөрсөнд 
гараар  тариалах аргыг голлон хэрэглэж байна. 
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Анх 1990 онд Х.Жалбаа,  Д.Энхсайхан,  Ч.Чимэддорж зэрэг 
эрдэмтэд полиэтилен хальсан бортогонд заг шинэсний тарьц 
суулгацыг ургуулж байжээ. 

Монгол оронд бортоготой тарьц суулгац ургуулж ирсэн 
арга технологи 

Манай орны хувьдойг бүрдүүлэгч зонхилох модны тарьцыг 
ургуулах шинжлэх ухааны үндэслэл үндсэндээ шийдвэрлэгдсэн 
гэж үзэж болно. Тарьцыг байнгийн эсвэл түр хугацааны мод 
үржүүлгийн гэсэн үндсэн 2 газарт ургуулж байгаа ба тарьц 
ургуулахад ил талбай ба хүлэмжинд үрийг шууд газрын хөрсөнд 
тариалах, субстрат / хиймэл хөрс / бүхий бортогонд тариалах 
гэсэн үндсэн 2 аргыг хэрэглэдэг. 

Манай орны нөхцөлд тарьц ургуулах ажилд дээрх аргуудыг 
хэрэглэж байгаа боловч шинэс, нарсны тарьцыг ихэвчлэн ил 
талбайд үрийг шууд хөрсөнд болон хүлэмжинд хиймэл хөрсөнд 
гараар тариалах аргыг голлон хэрэглэж байна.  

Анх 1990 онд Х.Жалбаа, Д.Энхсайхан, Ч.Чимэддорж зэрэг 
эрдэмтэд полиэтилен хальсан бортогонд заг шинэсний тарьц 
суулгацыг ургуулаж  байжээ.  

 

Зураг 15.1.Ойн судалгаа хөгжлийн төвийн Модлог 
ургамал судлалын төвийн бортоготой тарьц 

Манай оронд  хэрэглэж буй бортогонууд  

Хүснэгт15.1.Навчит модондхэрэглэж буй бортого 
   

Үзүүлэлтүүд  20 ширхэгтэй блок 

Монгол оронд бортоготой тарьц суулгац ургуулж ирсэн 
арга технологи 

Манай орны хувьдойг бүрдүүлэгч зонхилох модны тарьцыг 
ургуулах шинжлэх ухааны үндэслэл үндсэндээ шийдвэрлэгдсэн 
гэж үзэж болно. Тарьцыг байнгийн эсвэл түр хугацааны мод 
үржүүлгийн гэсэн үндсэн 2 газарт ургуулж байгаа ба тарьц 
ургуулахад ил талбай ба хүлэмжинд үрийг шууд газрын хөрсөнд 
тариалах, субстрат / хиймэл хөрс / бүхий бортогонд тариалах 
гэсэн үндсэн 2 аргыг хэрэглэдэг. 

Манай орны нөхцөлд тарьц ургуулах ажилд дээрх аргуудыг 
хэрэглэж байгаа боловч шинэс, нарсны тарьцыг ихэвчлэн ил 
талбайд үрийг шууд хөрсөнд болон хүлэмжинд хиймэл хөрсөнд 
гараар тариалах аргыг голлон хэрэглэж байна.  

Анх 1990 онд Х.Жалбаа, Д.Энхсайхан, Ч.Чимэддорж зэрэг 
эрдэмтэд полиэтилен хальсан бортогонд заг шинэсний тарьц 
суулгацыг ургуулаж  байжээ.  

 

Зураг 15.1.Ойн судалгаа хөгжлийн төвийн Модлог 
ургамал судлалын төвийн бортоготой тарьц 

Манай оронд  хэрэглэж буй бортогонууд  

Хүснэгт15.1.Навчит модондхэрэглэж буй бортого 
   

Үзүүлэлтүүд  20 ширхэгтэй блок 

Зураг 15.2. Ойн судалгаа хөгжлийн төвийн Модлог ургамал 
судлалын төвийн бортоготой тарьц

Манай оронд хэрэглэж буй бортогонууд 

Хүснэгт15.1. Навчит модонд хэрэглэж буй бортого

Үзүүлэлтүүд 
20 ширхэгтэй

блок
1. Урт 20 см
2. Өргөн дээд 7,5 см

 Дунд 6,5 см
 Доод 5,5 см

3. Диаметр  дээд 8 см
 Доод 10 см

4. Харьцаа 40х30х20

Хүснэгт15.2. Шилмүүст модонд хэрэглэж 
буй 36 ширхэгтэй бортого

Үзүүлэлтүүд 36 ширхэгтэй
бортого

1. Урт 13 см

2. Өргөн дээд 6 см

 Дунд 4,2 см

 Доод 3 см 

3. Диаметр  дээд 8 см

 Доод 5 см 

4. Харьцааа 35х30х13
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Хүснэгт15.3. Шилмүүст модонд хэрэглэж буй 
121 ширхэгтэй бортого

Үзүүлэлтүүд 121 ширхэгтэй
бортого

1. Урт 7,5 см
2. Өргөн дээд 3,5 см

 Дунд 2,5 см
 Доод 2 см

3. Диаметр  дээд 4,5 см 
 Доод 3 см

4. Харьцаа 38х38х7,5

Хүснэгт15.4. Шилмүүст модонд хэрэглэж буй
181 ширхэгтэй бортого

Үзүүлэлтүүд 181 ширхэгтэй 
бортого  

1. Урт 7,5 см

2. Өргөн дээд 6 см

 Дунд 3,5 см

 Доод 3 см

3. Диаметр  дээд 6 см

 Доод 4 см 

4. Харьцаа 40х40х7,5

Бортогонд тарьц суулгац ургуулах онцлог,
давуу болон сул тал 

Анх гоёл чимэглэлийн зориулалтай ургамлыг саванд 
буюу бортогонд тарьдаг байв. Энэ нь цаашид мод үржүүлэг,  
ойжуулалтын ажлын үр  тариалах дэвшилтэд технологи болон 
хөгжсөн байна. Үүнийг Америкт 1930 оны үеэр  их талын 
ойжуулалт гэдэг төслийн хүрээнд хамгийн өргөн хэмжээгээр  
ашиглаж байсан байна.

Энэ арга технологийн гол онцлог нь тарьц суулгацын үндэсний 
системийг гэмтэхээс хамгаалж хамгаалалттай тарьц суулгац 
буюу далд үндэсний системтэй тарьц суулгацыг ургуулдаг.

Давуу тал 

• Илүү хурдан ургах буюу өсөлтийн эрчим сайн байдаг 
• Тэсвэрлэх чадвар  өндөр  /Хүнд хэцүү нөхцөлд ч гэсэн маш 

өндөр  тэсвэртэй/
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• Бортогонд тарьсан тарьц суулгацны үндэсний систем,  
ялангуяа голлох үндэс сайн хөгжинө /> 95%/

• Эрт боловсорно
• Ердийн аргаар  бэлтгэсэн тарьцыг бодвол хэдэн жилийн 

өмнөөс үр,  жимс өгч эхэлнэ
• Хөрсийг сэргээнэ /Үндэс нь багсарсан өтгөн байх учир  

хөрсийг бэхжүүлж сэргээх чадвартай/
• Тарьцын газрын дээд ба доод хэсгийн харьцаа жигд байна
• Бортогыг цэнэглэх ажлыг хүйтний улиралд гүйцэтгэж болох 

хаврын тариалалтын ажлын нилээд хэсгийг урьдчилан 
бэлтгэх нөхцөл бүрдэнэ

• Тарьцаа 6-8 сард ургуулах буюу борооны улиралд ургуулах 
боломжтой 

• Тарьцыг тээвэрлэх шилжүүлэн суулгах үед үндэс хөндөгдөж 
гэмтэхгүй сайн талтай. Ингэснээрээ шилжүүлэн суулгасан 
тарьцны амьдралтын хувийг дээшлүүлнэ.

• Тарьцыг шилжүүлж суулгасаны дараа түүний үндэсний 
хөгжил хэвийн үргэлжилнэ

• Бортогыг хөрс,  үрээр  цэнэглэх ажлыг бүрэн механикжуулах 
боломжтой

• Хөрс бэлтгэх,  бортогыг цэнэглэх ажил бүрэн механикжих 
боломжтой тул материалын зардлыг хэмнэсэн,  хөдөлмөр  
хөнгөвчилсөн бүтээмж өндөр  технологи юм. 

Сул тал 

• Овор  хэмжээ ихтэй тул тээвэрлэхэд хүндрэлтэй
• Үнэ өртөг өндөртэй технологи
• Бортогонд тарьц суулгац ургуулахад гол анхаарах хүчин 

зүйл нь субстрат буюу хиймэл хөрс бэлтгэх байдаг. Субстрат 
буюу хүлэртэй хөрс бэлтгэхэд манай оронд хүлэрийн орд 
байхгүй учир  гаднаас оруулж ирдэг. Иймд энэ нь эдийн 
засгийн хувьд өртөг өндөртэй юм. 
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БҮЛЭГ 16. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС СЭРГИЙЛЭХ 
МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчим гэж юу вэ?/18/

REDD+ хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхой бодлого,  арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх явцад нийгэм,  байгаль орчны 
салбарт тодорхой үр  ашиг,  эрсдэл бий болох бөгөөд тэдгээр  
эрсдэлээс сэргийлэх,  бууруулах нь сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 
зарчим юм. Үүний тулд байгаль орчин,  нийгэм болон бусад 
нөлөөллийн үр  ашиг эрсдэлийг үнэлж үндэсний хэмжээнд 
онцлогтоо  тохируулан REDD+ийн болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс 
сэргийлэх зарчмуудаа тодорхойлдог. 

• Үр  ашгаас дурдвал REDD+ хэрэгжих явцад нийгмийн 
талаас орон нутгийн иргэдийн амьжиргаа дээшлэх (орлогын 
өөр  эх үүсвэр  бий болох,  ойн бүтээгдэхүүнийг ашиглах 
боломжтой болох г.м),  байгалийн нөөцийн удирдлага 
сайжрах зэрэг үр  ашиг үүсч болох,  байгаль орчны талаас 
биологийн төрөл зүйлийн амьдрах орчны хамгаалалт 
сайжрах,  бусад экосистемийн үйлчилгээ,  тухайлбал усны 
горим,  хөрсний эвдрэл буурах зэрэг багтана. 

• Эрсдлээс дурдвал REDD+ хэрэгжих явцад байгаль 
орчны салбарт REDD+ хөтөлбөрт багтаагүй орон нутгийн 
байгалийн экосистемд дарамт учрах (үүнийг сөрөг 
нөлөө шилжих гэж нэрлэдэг),  байгалийн ой болон бусад 
экосистемийг мод тарих талбай болгон хувиргах зэрэг 
эрсдэл багтана. Нийгмийн эрсдлүүдэд ойгоос хамааралтай 
аж төрдөг иргэдийн ойн санд нэвтрэх болон ойн нөөцийг 
ашиглах боломж хязгаарлагдах,  холбогдох талууд RED-
D+-ийн үйл ажиллагаанд оролцох нь багасах зэрэг орно.
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 Хүснэгт 16.1.REDD+ийг хэрэгжүүлэх 
явцад гарч болох үр ашиг, эрсдэл

 ЭРСДЭЛ ҮР АШИГ

Нийгэм

• Газар  болон байгалийн 
баялаг ашиглах эрх 
зөрчигдөх

• Үр  ашгийг тэгш бус 
хүртэх (элит хэсгийнхэн 
илүү үр  ашиг хүртэнэ г.м)

• Уугуул болон нутгийн 
иргэдийг шийдвэр  гаргах 
үйл явцад оролцуулахгүй 
байх

• Байгалийн баялаг,  газар  
ашиглах эрх тодорхой 
болж,  баталгаажсан байх

• Орон нутгийн иргэдийн 
амьжиргаа илүү 
тогтвортой болно

• Засаглал сайжирна

Байгаль
орчин

• Байгалийн ойг газар  
тариаланд хувирган 
ашиглах

• Ойн хомсдол,  доройтол 
өөр  газарт шилжих 
(биологийн олон 
янз байдалд чухал 
шаардлагатай газар  сөрөг 
нөлөөнд өртөнө) 

• Хөдөө аж ахуй эрчимжинэ

• Биологийн олон 
янз байдал болон 
экосистемийн үйлчилгээ 
сэргэж,  сайжирна

• Газар  нутаг аливаа сөрөг 
өөрчлөлтөд тэсвэртэй 
болж,  улмаар  уур  
амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицох,  байгалийн 
гамшгийг бууруулахад 
хувь нэмэр  оруулна. 

(Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр)

Иймд Үндэсний REDD+ийн Стратегид оруулах бодлого  
арга хэмжээнүүдийг зөв сонгож,  тэдгээрийн нийгэм,  байгаль 
орчны үр  ашгийг тогтвортой байлгах,  гарч болзошгүй эрсдлийг 
зохицуулахад сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчим нь чухал 
ач холбогдолтой бөгөөд хэрэгжүүлснээр  дараах үр  өгөөжийг 
хүртэж болно. 

• REDD+ -ийн үр  өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго  бүхий 
НҮБУАӨСК-ийн СНСЗ-ыг хэрэгжүүлэн үр  дүнд суурилсан 
урамшуулал хүртэнэ;

• Ойн хомсдол,  доройтлыг үүсгэгч хүчин зүйлсийг илрүүлж,  
нийгэм-эдийн засаг,  байгаль орчны өргөн хүрээний 
асуудалд анхаарлаа хандуулснаар  REDD+ тогтвортой үйл 
ажиллагааг төлөвлөхөд хувь нэмрээ оруулна;

• Үндэсний онцлог байдалд тохирсон сөрөг нөлөөллөөс 
сэргийлэх зарчмын хэрэгжүүлснээр  тогтвортой хөгжил,  
ногоон өсөлтийн зорилтод хувь нэмрээ оруулна;
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Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмын шаардлагууд

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчим нь эрсдэлийг бууруулах,  
эрсдэлээс хамгаалахаас гадна боломжит үр  ашгийг дэмжих 
зааварчилгаа зарчимуудыг хамардаг. Улс орнууд сөрөг 
нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмуудтай холбоотой НҮБ-ын УАӨСК-
ийн шаардлагыг биелүүлэхдээ UN-REDD хөтөлбөрийн дэмжлэг,  
аргачлалыг өөрийн орны онцлог,  нөхцөл байдал болон чадавх 
зэрэгт уялдуулан тохируулан хэрэгжүүлж болдог. 

НҮБ-ын УАӨСК-ийн холбогдох шийдвэрийн 
дагуу REDD+ийг хэрэгжүүлж буй улс 
орнууд сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх  дараах  зарчмын  шаардлагуудыг 
хангах ёстой. Үүнд: (Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр)

I. Санхүүжилтийн эх үүсвэр,  төрлөөс үл 
хамааран,  REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
явцад Канкуны сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмуудыг 
дэмжиж,  сурталчилах;

II. Канкуны сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 
зарчмуудыг хэрхэн тусгаж,  хэрэгжүүлж байгаа 
талаар  мэдээлэл өгөх системийг боловсруулах 
(ж.нь: Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 
мэдээллийн систем /СНСМС/  г.м);

III. Канкунын сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 
зарчмуудыг REDD+ үйл ажиллагааныхаа 
хэрэгжилтэд хэрхэн тусгаж,  хэрэгжүүлж 
байгаа талаар  нэгдсэн мэдээлэл өгч байх 
зэрэг болно.

Канкуны 7 зарчим /18/

2010 онд Канкун хотноо  болсон НҮБУӨСК-ын 16-р  Талуудын 
бага хурлаар  REDD+ үйл ажиллагаанд зориулсан Сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх долоон зарчимыг (Канкуны 
7 зарчим гэж нэрлэдэг) тодорхойлж баталсан. Энэхүү долоон 
зарчмыг REDD+-ийг хэрэгжүүлэхээр  бэлтгэж байгаа орнууд 
REDD+ийн үйл ажиллагаанаас бий болох сөрөг нөлөөллийг 
бууруулахад бодлого,  арга хэмжээндээ тусгаж хэрэгжүүлэхийг 
уриалсан байдаг. 
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Хүснэгт 16.2. Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх Канкуны долоон зарчим

 

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмын зорилго, хамрах хүрээ 

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмын зорилго нь улс орны 
санхүүгийн болон бусад чадавх, мөн түүнчлэн улс орны 
тогтвортой хөгжил, ногоон өсөлтөд REDD+ийн оруулах хувь 
нэмэрт заасан ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байгаатай уялдана.  

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмын хамрах хүрээг 
тодорхойлох нь REDD+ийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэхээр 
шийдсэнээс хамаардаг. Энэ нь гадаадын эх үүсвэрүүдийг татах 
болон дотоодын бодлогын зорилтдоо хүрэх арга зам болгож юу 
хийхээ, тухайлбал ойн салбарыг бүхэлд нь хамрах уу гэдгийг 
сонгоно. Ийнхүү хамрах хүрээг тогтоохдоо REDD+ийг 
хариуцагчийн удирдлага, оролцогч талуудын олон удаагийн 
хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулна. Тэдгээр зөвлөлдөх процессууд 

1

•Тухайн үйл ажиллагаа нь ойн үндэсний хөтөлбөр, холбогдох олон 
улсын гэрээ, хэлэлцээрүүдийн зорилгод хувь нэмэр оруулахуйц буюу 
эсвэл тэдгээрт нийцсэн байна;

2 •Хууль эрхзүй, бие даасан  байдлыг харгалзан үзсэн ил тод, үр дүнтэй 
үндэсний ойн засаглалын бүтэцтэй байх;

3

•Олон улсын өмнө хүлээсэн  үүрэг, үндэсний нөхцөл байдал, хууль 
тогтоомж, мөн НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн баталсан  Уугуул 
иргэдийн эрхийн тухай НҮБ-ын Тунхагийг харгалзан үзэж,  уугуул 
иргэдийн болон орон нутгийн нөхөрлөлийн гишүүдийн  мэдлэг, эрхийг 
хүндэтгэх;

4
•Оролцогч талууд, тухайлбал, нутгийн иргэд, орон нутгийн иргэдийн 
бүрэн бөгөөд үр дүнтэй оролцоог хангах;

5

•Тэдгээр үйл ажиллагаа нь байгалийн ой, биологийн олон янз  байдлыг  
хамгаалах асуудалтай  нийцсэн байх ба [REDD+]  үйл ажиллагааг  
байгалийн ойг хувиргахад ашиглах бус харин байгалийн ой  болон 
түүнийг  экосистемийн  үйлчилгээг хамгаалахад чиглэсэн урамшуулал 
бий болгох, мөн нийгэм, байгаль орчны  бусад үр ашгийг1

сайжруулахад ашигладаг байх 

6 •Үр дүн хувирах эрсдлийг тооцох; 

7 •Хүлэмжийн хийн өөр газарт шилжих явдлыг бууруулах.

(Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр)

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмын зорилго, 
хамрах хүрээ /18/

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмын зорилго  нь улс орны 
санхүүгийн болон бусад чадавх,  мөн түүнчлэн улс орны 
тогтвортой хөгжил,  ногоон өсөлтөд REDD+ийн оруулах хувь 
нэмэрт заасан ямар  үр  дүнд хүрэхийг зорьж байгаатай уялдана. 

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмын хамрах хүрээг 
тодорхойлох нь REDD+ийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэхээр  
шийдсэнээс хамаардаг. Энэ нь гадаадын эх үүсвэрүүдийг татах 
болон дотоодын бодлогын зорилтдоо  хүрэх арга зам болгож юу 
хийх,  тухайлбал ойн салбарыг бүхэлд нь хамрах уу гэдгийг сонгоно. 
Ийнхүү хамрах хүрээг тогтоохдоо  REDD+ийг хариуцагчийн 
удирдлага,  оролцогч талуудын олон удаагийн хэлэлцүүлэгийг 
зохион байгуулна. Тэдгээр  зөвлөлдөх процессууд нь Үндэсний 
стратеги,  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан өмнөх 
шатуудыг улам боловсронгуй болгох замаар  маш олон удаа 
давтагдана. 
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Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмыг хэрэгжүүлэх арга зам

Улс орнууд сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмыг хэрэгжүүлэхдээ 
Канкуны зарчмууд болон өөрийн оронд хэрэгжүүлэхийг зорьж 
буй бусад сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх шаардлагуудыг үндэсний 
онцлогт нийцүүлэн тодорхойлж байна. Зарим тохиолдолд,  
эдгээр  зарчмыг өөрийн хөрсөнд буулган тодорхойлох үйл явцын 
үр  дүнд үндэсний онцлогийг тусгасан REDD+ зарчмууд болон 
үндэсний стандарт бий болох тохиолдол байдаг. 

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмыг боловсруулахдаа дараах 
3 үе  шатыг дамжих хэрэгтэй байдаг: 

1. Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх Канкуны зарчмыг өөрийн орны 
онцлогт нийцүүлэн тодорхойлох;  

2. Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчимтай холбоотой одоо  
хэрэгжиж буй бодлого,  хууль,  журмуудыг (БХЖ)-ыг 
үнэлэх;  

3. Одоо  хэрэгжиж буй БХЖ-ыг хянах,  REDD+ үйл 
явцтай холбоотойгоор  гарч болох эрсдэл,  боломжит үр  
ашгийг тогтоохын тулд шаардлагатай гэж үзвэл шинээр  
боловсруулах. 

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмуудыг тодорхойлох үйл 
явцад холбогдох талуудыг татан оролцуулах нь чухал бөгөөд 
ингэснээр  талууд сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмуудын 
тухай нэгдсэн нэг ойлголттой болоход тустай. Сөрөг нөлөөллөөс 
сэргийлэх мэдээллийн системийн загварыг боловсруулах,  
сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмуудын хэрэгжилтийн талаарх 
тайланг бэлтгэхийн өмнө Канкуны зарчмуудыг үндэсний онцлогт 
нийцүүлэн тодорхойлох нь чухал юм.

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн систем /СНСМС/

НҮБ-ын УАӨСК-ийн холбогдох шийдвэрийн дагуу REDD+ийг 
хэрэгжүүлж буй улсорнууд сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмын 
шаардлагын дагуу Канкуны сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 
зарчмуудыг хэрхэн тусгаж,  хэрэгжүүлж байгаа талаар  
мэдээлэл өгөх /СНСМС/  системийг байгуулах шаардлагатай 
юм. СНСМС-ийг байгуулснаар  тухайн улс үр  дүнд суурилсан 
урамшуулал авах боломжтой болно. Иймд REDD+ хэрэгжүүлж 
буй орнууд НҮБУАӨСК-ийн 2011 онд Дурбанд зохион байгуулсан 
хурлын шийдвэрээр  баталсан удирдамжийн дагуу СНСМС-ийг 
боловсруулна. /35/
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REDD+ийн СНСМС-ийг боловсруулах удирдамж /18/

НҮБ-ийн УАӨСК-ийн талуудын 17-р  бага хурлын шийдвэр  
12-т заасны дагуу СНСЗ-уудыг хэрхэн тусгаж,  хэрэгжүүлж 
байгаа талаарх мэдээллийг боловсруулах системийг бий 
болгохдоо  тухайн улсын нөхцөл байдал,  холбогдох чадавх,  
үндэсний нэгдмэл байдал,  уялдаа холбоо  хууль эрх зүй,  
олон улсын холбогдох гэрээ хэлэлцээрийг харгалзан үзэж,  
хүйсийн тэгш байдлыг хүндэтгэх шаардлагатай: 
1. Энэ нь удирдамжинд нийцсэн байна (REDD+-тэй 

холбоотой асуудлуудад хамаарах бодлого,  болон эерэг 
үр  дүнгийн урамшуулал)

2. Бүх шатны оролцогч талуудад хүтээмжтэй байхуйц ил 
тод,  жигд мэдээллээр  хангана

3. Ил тод бөгөөд тодорхой хугацааны дараа дахин сайжруулж 
болохуйц уян хатан байх

4. Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх бүх зарчмуудыг бодлого,  
хууль журманд хэрхэн тусгаж,  хэрэгжүүлж байгаа 
талаар  мэдээлэл өгөх

5. Тухайн улс өөрөө санаачлан үндэсний хэмжээнд 
хэрэгжүүлнэ 

6. Одоогийн байгаа мэдээллийн системүүдэд аль болох 
суурилна

СНСМС-ийг бий болгох боломжит алхамууд

REDD+-ийн СНСЗ-уудыг хэрэгжүүлэхдээ тухайн улсынхаа 
онцлог хэрэгцээ болон нөхцөл байдалд тохируулах ёстой гэж 
үздэг. СНСЗ-уудыг тухайн улсад хэрэгжүүлэхэд дараах 3 
зүйлийг анхаарах ёстой бөгөөд үүнийг ‘засаглалын зохион 
байгуулалт’1 гэдэг. 

1. СНСЗ-тай холбоотой тухайн улсад хэрэгжиж байгаа 
бодлого,  хууль журмууд 

2. Холбогдох хууль журмуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
институцийн чиг 

3. үүрэг,  журам,  чадавх
4. REDD+-ийн СНСЗ-уудыг хэрхэн тусгаж,  хэрэгжүүлж 

байгаа талаарх мэдээллийг боловсруулах Сөрөг нөлөөллөөс 

1 UNREDD Хөтөлбөр (2016): СНСЗ-уудыг үндэсний онцлогт нийцүүлж 
тодорхойлох товч гарын авлага
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сэргийлэх мэдээллийн систем (СНСМС) зэрэг болно.
REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчмуудыг 

боловсруулах,  мөн СНСМС-ийг бий болгох ажлыг тодорхой үе,  
шаттайгаар  гүйцэтгэдэг. Эдгээрийг боловсруулахдаа одоогийн 
байгаа хууль,  журам,  институци болон мэдээллийн системд аль 
болох түшиглэхийг эрмэлзэж байгаа бөгөөд ингэснээр  Монгол 
улс олон улсын СНСЗ-уудыг биелүүлээд зогсохгүй үндэснийхээ 
зорилтуудтай тэдгээр  зарчмуудыг уялдуулах боломжтой болж 
байгаа юм. НҮБУАӨСК-аас гаргасан СНСМС-ийг боловсруулах 
гарын авлагад2 уг мэдээллийн системийг боловсруулахдаа 
дараах 4 гол бүрэлдэхүүн хэсгийг (зураг 1-т харуулсан) анхаарч 
үзэхийг онцлон тэмдэглэсэн байдаг. 

Зураг 16.1.СНСМС-ийн үндсэн бүтэц

2 UNREDD Хөтөлбөр (2017): REDD+ СНMC-ийг боловсруулах тухай 
гарын авлага
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