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УННМ МоМо “Бодлогын Хураангуй”-н тухай
Монгол орны усны нөөцийн менежмент нь тогтвортой байхын сацуу шинжлэх ухааны
үндэслэлтэй, дэвшилтэт шинэ техник, технологийн ололт амжилтаас тусгагдсан байх
нь зүйтэй. МоМо төсөл нь 12 жилийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны үр дүнд тулгуурлан
“Бодлогын Хураангуй” бодлогын зөвлөмжийг 2017 оноос боловсруулж эхэлсэн. УННМийн өнөөгийн ололт амжилтыг Монгол орны усны бодлогод тусгуулах, хэрэгжүүлэх
зорилготойгоор Монголын холбогдох Яамд (Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын
Яам; Барилга, Хот Байгуулалтын Яам; Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын
Яам; Сангийн Яам), Монголын улсын Шинжлэх Ухааны Академи, Ус, Цаг Уур, Орчны
Судалгаа, Мэдээллийн Хүрээлэн, Удирдлагын Академи зэрэг байгууллагуудтай
хамтран ажиллаж байна. Энэхүү “Бодлогын Хураангуй”-гаар Монгол орны хот суурин
газрын усны менежмент, байгаль орчны мониторинг, сав газрын менежментийн
хэрэгжилт, судалгаа шинжилгээ, боловсрол зэрэг салбаруудад ойрын жилүүдэд
бармтлах аргачлал, зөвлөмжийг багтаасан. Одоогийн байдлаар дараах чиглэлүүдээр
бодлогын хураангуйг боловсруулаад байна:
 MoMo Бодлогын Хураангуй 1: Монгол орны хот суурин газрын усны менежмент
 MoMo Бодлогын Хураангуй 2: Байгаль орчны мониторинг болон мэдээлэл
бүрдүүлэлтийн тогтолцоог бэхжүүлэх нь
 MoMo Бодлогын Хураангуй 3: Монгол орны загас хамгаалал, загасчлалын
менежментийг сайжруулах нь
 MoMo Бодлогын Хураангуй 4: “Үнэгүй, нээлттэй” програм хангажмийг ашиглан
геомэдээллийг боловсруулах нь
 MoMo Бодлогын Хураангуй 5: Усны боловсрол
 MoMo Бодлогын Хураангуй 6: Монгол оронд сав газрын менежментийг
хэрэгжүүлэх нь: Захиргаа удирдлага болон санхүүгийн асуудлын хамрах хүрээ
МоМо Бодлогын Хураангуйн анхны хувилбарыг 2017 оны 9 дүгээр сарын 26-наас
27-нд зохион байгуулагдсан УННМ МоМо “Мэдлэг туршлагаа түгээн дамжуулах нь”
Олон улсын бага хурлын үеэр хэлэлцүүлсэн юм. Бодлогын хураангуйг боловсруулах
ажил үргэлжилсээр байгаа бөгөөд уг бичиг баримтын эцэслэсэн хувилбарыг 2018
оны 5 дугаар сарын 29-нээс 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулах “УННМ-МоМо төслийн
төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх” Олон улсын бага хурлаар төслийн
бусад ажлын үр дүнгүүдийн (Геомэдээллийн сан, Сав газрын Атлас гэх мэт) адилаар
холбогдох байгууллага, хамтрагч нарт хүлээлгэн өгөх юм.
Бодлогын хураангуйг дараах холбоосоор татаж авч ашиглах боломжтой:
www.iwrm-momo.de/publications
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Introduction to the IWRM “Policy briefs”
Management of water resources in Mongolia should be sustainable, science based and
fostered by newest technology. In 2017 the MoMo project initiated the formulation of Policy
briefs based on the results and achievements in the 12 years of research. This was done
in close cooperation with four Mongolian ministries (Ministry of Environment and Tourism;
Ministry of Construction and Urban Development; Ministry of Education, Culture, Science
and Sports, Ministry of Finance), the Mongolian Academy of Sciences, the Information and
Research Institute of Meteorology, Hydrology and Environment and the National Academy
of Governance in order to implement current advances in IWRM into the Mongolian policies.
The MoMo policy briefs comprises guidelines and recommendations for the steering of urban water management, environmental monitoring, implementation of river basin management and research and education in Mongolia in the upcoming years. The following policy
briefs have been developed until now:
 MoMo Policy brief 1: Urban water management in Mongolia
 MoMo Policy brief 2: Strengthening environmental monitoring and data accessibility
 MoMo Policy brief 3: Improvements to Mongolia’s fisheries management and conservation
 MoMo Policy brief 4: Geodata management using Free and Open Source
 MoMo Policy brief 5: Water education
 MoMo Policy brief 6: Implementing River Basin Management in Mongolia: Administrative and financial dimensions
The first versions of MoMo Policy briefs were discussed at the IWRM MoMo Transfer
Conference on 26 -27 September 2017 among the participants of conference. The further
development of MoMo Policy briefs is under process. The final publication of IWRM MoMo
policy briefs should take place at the IWRM MoMo wrap-up and relay conference on 29 - 30
May 2018, when the handover of the project results (geo-data base, river basin atlas, etc.)
will take place.
The final version of Policy briefs can be downloaded at www.iwrm-momo.de/publications
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БОДЛОГЫН ХУРААНГУЙ 1

Монгол орны хот суурин газрын усны менежмент
Оршил
Хот суурин газрын усны менежмент
нь уялдаа холбоотой, тогтвортой, уян
хатан зохицуулалтыг шаардаж байдаг.
Шилжилтийн үеийн улс орнуудад,
тухайлбал Монгол улсад хот суурин
газрын хүн амын төвлөрөлт, хотжилтын
тэлэлт нь хот төлөвлөлтөд тусгагдаагүй
үр дагаваруудыг бий болгож байна. Хот
суурин газрын усны үйлчилгээ болох
ус олборлон нийлүүлэх, хаягдал бохир
усыг цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх,
түүний цэвэрлэгээ, усыг дахин ашиглах
үйл явц нь ус хангамж, ариутгах татуургын
шугам сүлжээн дэх физик систем юм. Хот

суурин газар нь зөвхөн ус хэрэглэх гол цэг
биш юм. Хот суурин газрын усны эргэлтийн
чанар нь усны ашиглалтын хэмжээ,
бохир ус цэвэрлэгээний чанараас шууд
шалтгаалж байдаг. Хот суурин газрын усны
дэд бүтцийн техникийн нөхцөл байдал нь
усны тогтвортой менежментийн эдийн
засгийн үр ашигт чухал нөлөө үзүүлдэг.
Маш хүйтэн (-40 ° C хүртэл), урт өвлийн
улирлын үед суурин газар, айл өрх, аж
үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн усан хангамжийг
зөвхөн газрын доорх усаар хангадаг.
Одоогоор газрын доорх усны нөөц нь усны
хэрэгцээг хангалттай хангах боломжтой
боловч хүн амын өсөлт, хөдөө аж ахуй, уул
уурхай, аж үйлдвэрийн хөгжлийн улмаас
3
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газрын доорх усны олборлолт ирээдүйд
өсөх хандлагатай байна.
Монголын томоохон хотуудын ундны
ус хангамжийн нэгдсэн системийг 19501960 онд байгуулсан байдаг. Өөрөөр
хэлбэл, хөрөнгө мөнгөний асуудлаас
үүдэн одоогоор 50-60 жилийн настай
шугам хоолой ашиглагдсан хэвээр байна.
Энэ нь усны хэмжээ, чанарын асуудлыг
бий болгохоос гадна шугам хоолойноос
алдагдах усны алдагдлын түвшин 40%
-50% хүртэл болоход хүргэж байгаа юм.
Иймд усны алдагдалыг богино хугацаанд
багасгах нэн шаардлагатай байна. Бохир
усыг татан зайлуулах шугам сүлжээ,
цэвэрлэх төхөөрөмж, байгууламж нь
Монгол улс орны хувьд нэн чухал дэд
бүтэц юм. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж
нь байгаль орчин, хүн амд хор хөнөөл
учруулахгүй байх ёстой ба цэвэрлэх
байгууламжаас цэвэршүүлэгдэн гарсан
хаягдал усыг дахин ашигладаг байх
хэрэгтэй. Өнөөдрийн байдлаар үйлдвэр,
уурхайн үйл ажиллагаанаас гарч буй
бохир ус анхан шатны цэвэрлэгээгүйгээр
их хэмжээгээр ариутгах татуургын системд
буюу бохир ус цэвэрлэх байгууламж руу
шууд нийлүүлэгдэж байгаа нь бохир ус
цэвэрлэгээний цэвэршүүлэх түвшинг
бууруулж, эдийн засгийн өндөр алдагдалд
хүргэж байна. Ашиглалтын хугацаа
хэтэрсэн бохир усны шугам сүлжээний
хоолойд механик зүйлс, модны үндэс
гэх мэт хаягдал шугам хоолойд нэвтэрч
бөглөрөл үүсгэж, ашиглалтын үед хүндрэл
үүсгэж байдаг. Ариутгах татуургын
системийн ашиглалт, суурьлуулалтын
хурд суурьшилын өсөлтийн хурдыг
гүйцэхгүй байна. Тиймээс их хэмжээний
цэвэршүүлээгүй бохир ус шууд байгаль
орчинд хаягдсаар байна. Улаанбаатар,
Эрдэнэт, Дархан зэрэг томоохон хотуудын
бохир ус цэвэрлэх байгууламж 50-аас
илүү жилийн туршид үйл ажиллагаагаа
явуулж байна. Эдгээр байгууламжуудийн
хувьд тогтвортой, байгаль орчинд
4
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халгүйгээр
бохир
усыг
цэвэрлэх
боломжгүй нөхцөл байдалтай байгаа
юм. Аж үйлдвэрээс хаягдах бохир усанд
анхан шатны цэвэрлэгээ дутагдалтай
хэвээр, гэр хорооллын бүсэд төвлөрсөн
бус ус хангамж, ариутгах татуургын
систем одоог хүртэл шийдэгдээгүй
байдал үргэжилсэн хэвээр байна. Ойрын
ирээдүйд эдгээр асуудлуудад анхаарах
хандуулах шаардлагатай төдийгүй хот
суурин газрын менежментэд тулгарах
хамгийн чухал сорилт бэрхшээл юм. Усны
нөөцийн хомсдолтой Монгол орны хувьд
цэвэрлэсэн усыг дахин ашиглах нь нэн
чухал асуудлын нэг юм.
Хот, суурин газрыг тойрсон гэр
хороололд (Монгол Улсын хүн амын 4045%) ус хангамж, бохир ус зайлуулах
систем одоог хүртэл байхгүй байна. Одоо
байгаа гэр хорооллын усан хангамж,
ариун цэврийн нєхцєл байдал нь дутмаг,
хэрэглээний болон ундны усаа зөвхөн
ус түгээх байрнаас зөөвөрлөн (хоногт
нэг хүнд ногдох 5-аас 10 литр хүртэл
хэмжээтэй) авч байна. Гэр хороолол
нь одоогоор ариун цэврийн шаардлага
хангасан ариун цэврийн өрөө дутмаг, эрүүл
ахуйн нөхцөл маш муу, мөн төвлөрсөн
халаалтын системд холбогдоогүй байдал
хэвээр. Гэр хороололын өрхүүд ариун
цэврийн шаардлага хангаагүй нүхэн
жорлон ашиглан, хүнээс хаягдах бохир
хөрс болон газрын гүн рүү шууд шингэж
байна. Халдваржуулаагүй орчин нөхцөл,
цэвэршүүлээгүй ундны ус, ил задгай
бохирдолт, нүхэн жорлон зэрэг нь хүн
амын дунд халдварт өвчлөл үүсгэх гол
шалтгаан болж байна.
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Судалгааны үр дүн, санал
зөвлөмж
• Газрын доорх усны мониторинг ба
загварчлал
Монгол орны газрын доорх ус нь
шууд ундны усанд хэрэглэгдэх бөгөөд
ихэвчлэн ариутгал хийгддэгүй. Газрын
гүний усыг зохистой ашиглалт, түүний
тэжээмж нь хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг
ялангуяа Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан
зэрэг хотуудын хэмжээнд тодорхой
болгохын тулд газрын доорх усыг MODFLOW загвараар цаг хугацаа, орон зайн
өгөгдлүүд ашиглан олон жилээр (2040 он
хүртэл) загварчлаж гаргах шаардлагатай.
Газрын доорх усны бохирдлын эх үүсвэр
болгох уул уурхайн үйл ажиллагаа, мал
аж ахуй, газар тариалан, ахуйн болон
үйлдвэрлэлийн хаягдал усны хэмжээ сав
газрын хэмжээнд нэмэгдэж байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлт болон газрын
доорх усны олборлолт газрын доорх усны
нөөц, баялагт хэрхэн нөлөөлж байгааг
олон хувилбараар судлахад, үнэлэхэд
газрын доорх усны загварыг өргөн ашиглаж
байна. Fraunhofer IOSB-AST нь үнэгүй
ашиглах боломжтой загвар болох АНУын Геологийн судалгааны MODFLOW-ийг
ашиглан Дархан хот болон Хонгор сумын
хоорон дахь бүс нутагт газрын доорхи
усны төлөв байдалын судлах зорилгоор
загварчлалыг хийсэн. Газрын доорх
усны урсацын загвар нь уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөө (жишээлбэл: газрын
доорхи усны тэжээгдэл багассан, Хараа
голын бага/их урсацын түвшин) болон
хүний үйл ажиллагааны улмаас үүдсэн
усны хэрэглээ, ашиглалт өөрчлөлт
(жишээ нь, газрын доорх усны олборлолт
нэмэгдсэн) газрын доорх усны нөөц,
баялагт хэрхэн нөлөөлж байгаа зэрэг
хувилбаруудыг харуулна. Дээрх хүчин
зүйлс Дархан, Хонгор сумын хоорондох бүс
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нутагт газрын доорх усны нөөцөд хэрхэн
нөлөөлж буйг тодорхойлох загварчлалын
үр дүн хангалттай сайн болсон. Цаашид
газрын доорх ус олборлолт газрын доорх
усны нөөц, баялагт үзүүлэх нөлөөлөл,
газрын доорх усны нөөц, чанарыг хянах
байнгын
хяналтын
автоматжуулсан
систем бий болно.
Санал, зөвлөмж: Энэ туршилтаар
батлагдсан гүний усны загварчлалыг
Монгол орны бусад бүс нутгуудад гүний
усны ерөнхий төлөв байдлыг судлах,
үнэлэх зорилгоор нэвтрүүлэх.
Санал, зөвлөмж: Газрын доорх усны
чанар уул уурхай, хөдөө аж ахуйн
үйлдвэрлэлийн улмаас буурч байгаа
учраас газрын доорх усыг цаашид
цэвэршүүлж ашиглах шаардалагтай.
• Ундны усны хангамж
Ус хангамжийн шугам хоолой, сүлжээн
дэх усны алдагдал нь Монголын орны
томоохон хотуудад тулгарч буй гол
асуудлын нэг юм. Усны алдагдлыг
илрүүлэлж шугам хоолойг шинэчлэх,
засварлах нь цэвэр усны нөөцийг
хамгаалах, ус өргөх станцын эрчим хүчний
хэрэглээг буруулах чухал ач холбогдолтой
юм. Fraunhofer AST судалгааны хүрээлэн
усны алдагдлыг илрүүлэх зорилгоор
HydroDyn
програмыг
ашигласан.
Фраунхоферын мониторингийн төслийн
зорилго нь ус хангамжийн сүлжээн
дэх сонгосон хэсгүүд дээр хэд хэдэн
параметрийг тодорхойлох мэдрэгчүүд
(даралт, урсгал, дуу чимээ) суулгаж ус
хангамжийн сүлжээн дэх ус алдагдаж
буй цэгийн байршлыг интернетийн
хэмжилтийг ашиглан илрүүлэх юм.
Усан сангаас сүлжээрүү орох болон
сүлжээнээс гарах цэг дээр болон
сүлжээ болгоны цэг бүр дээр сүлжээн
дэх түрэлтийн алдагдлын улмаас өөр
5
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өөр даралт үүсдэг. Хэрэглэгчдийн ус
хэрэглээ өдрийн турш өөр өөр байдаг
учраас сүлжээн дэх даралт тодорхой
хэмжээгээр өөрчлөгддөг. Үүний улмаас
сүлжээнээс алдагдах усны хэмжээ мөн
өөр өөр байдаг. Үүн дээр үндэслэн
шугам сүлжээнээс алдагдаж байгаа усны
байршил, цэгийг хувьслын оновчтой
алгоритмуудыг гидравлик симуляцитай
хослуулан тодорхойлж болдог. Дархан
хотын
УСУГ-тай
хамтран,
Дархан
хотын ус түгээх сүлжээнд гарсан усны
алдагдал (гэмтсэн, эвдэрсэн хоолой)ыг илрүүлж зарим хэсгийг нь нөхөн
сэргээж засварласан байна. Үүнээс
гадна хэрэглэсэн усны хэмжээг нарийн
тооцоохын тулд ус хэрэглэгч бүрийг
тоолууржуулах шаардлагатай.
Одоо байгаа шугам сүлжээнд ус хэмжих
төхөөрөмж
суулгах,
хэрэглэгчдийн
тоолууржуулах, сугам сүлжээг өргөтгөх,
шинэчлэх, усны алдагдлыг хянах зэрэг
ажлуудыг хэрэгжүүлснээр сүлжээн дэх
усны алдагдлыг бодитойгоор бууруулж,
эрчим хүчний ашиглалтын сайжруулж,
зарцуулалтыг багасгах нь МоМо төслөөс
гарсан гол саналын нэг юм.
Санал, зөвлөмж: Төслийн дараагийн
гол санал нь одоо байгаа усны тоолуурыг
алсын
удирдлагатай
болгох,
усны
тоолуурын мэдээллийг зайнаас авах,
хянах юм.
Санал, зөвлөмж: Гэр хороололд усан
хангамжийн худгуудад картын системийг
суурилуулах явдал юм.
Санал, зөвлөмж: Усан хангамжийн
сүлжээнд
холбогдох
зөөврийн
худгийн тоог нэмэгдүүлэх юм. Эдгээр
шийдлүүдийг Монгол улсын бусад бүс
нутагт хэрэгжүүлэх боломжтой байна.
• Бохир усны цэвэрлэгээ
Бохир усыг цэвэршүүлэх гэдэг нь
6
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амьдарлыг эрсдлээс хамгаалахыг хэлнэ.
Бохир усыг цэвэршүүлэх нь ус, хөрсний
тогтвортой байдлыг хангах, ингэснээр хүн
ам эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдрал
ахуйг сайжруулахад дэмжих арга хэмжээ
юм. Хэрэгжүүлэлт нь байгаль орчныг
хамгаалах болон орон нутгийн эрүүл
ахуйн бодлогын чухал зорилтуудыг
хангаснаар биелнэ. Төвлөрсөн ариутгах
татуургын шугам сүлжээ, төвлөрсөн бохир
ус цэвэрлэх байгууламжууд хот суурин
газар болон үйлдвэрлэлийн төвүүдэд
энэ ажлыг эдийн засгийн хувьд хангаж
ажиллах боломжтой бөгөөд төвлөрсөн
бус болон хагас төвлөрсөн бүсүүдэд
тогтвортой бодлого хэрэгтэй байна.
Төвлөрсөн
ус
татан
зайлуулах
системийг хөдөө орон нутагт шилжүүлэх
нь ус татан зайлуулах хоолойн эдийн
засгийн
өртөгийн
(хоолой,
насос
станцын хөрөнгө оруулалтын болон үйл
ажиллагааны зардал) болон бохир усыг
тээвэрлэх хол зай зэрэг хүчин зүйлсийн
улмаас усны найрлагад нөлөөлөх зэргээс
шалтгаалан хүндрэлтэй байна. Мөн бохир
усны сүлжээнд ашиглагдаж буй бетонон
хийцтэй ус дамжуулагч байгууламжийг
гэмтээж болзошгүй юм.
Төвлөрсөн бус бохир ус цэвэрлэх
байгууламж нь өртөг зардал багатай
байж болох ба байгууламжийн бүтцийн
хувьд бага оврын байгууламж учраас
давуу талыг бий болгож байна. Хэрэв
тохиромжтой бол цэвэрлэсэн усаар
газрын доорх усыг тэжээх эсвэл дахин
ашиглаж болно.
Үйлдвэрлэл, уул уурхай, хот суурин
(нядалгааны газар, ноос үйлдвэр,
нарийн боов, эмийн үйлдвэр, эмнэлэг,
цахилгаан станц, хэвлэлийн газар,
тээврийн засвар үйлчилгээ) болон арьс
ширний үйлдвэрлэл (цэвэрлэх, арьс, шир
боловсруулах үйлдвэрүүд) ээс гарсан
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бохир усны улмаас үүсэх байгаль орчин,
усны нөөцийн асуудал нь томоохон хотууд
маш ноцтой байдаг. Ус бохирдож байгаа
газар бохир усыг цэвэрлэх асуудлыг эн
тэргүүнд шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дээр
дурьдсан үйлдвэрээс хаягдаж буй бохир
усыг тухайн үйлдвэр, аж ахуйн нэгжид
анхан шатны цэвэрлэгээг хийж төвлөрсөн
ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлж
байх шаардлагатай боловч хотын ихэнх
үйлдвэрүүд нь урьдчилан цэвэрлэх
байгууламжгүй байдаг ба бохир усаа шууд
ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлж
байна.
99 Төвлөрсөн ус цэвэрлэх байгууламж:
МоМо төслийн нэг үр дvн нь
Дархан хотод 1968 онд баригдсан
хуучин
төвлөрсөн
бохир
ус
цэвэрлэх байгууламжийг сэргээн
засварлах, солих замаар хот суурин
газрын байгаль орчны асуудалыг
сайжруулахад оруулсан хувь нэмэр
юм. МоМо түншүүд p2m berlin GmbH
ба Fraunhofer IOSB-AST компаниуд
нь 2010 онд туршилтын SBRтөвийг Дархан хотын төвлөрсөн
бохир ус цэвэрлэх байгууламжинд
суурилуулж хоёр жилийн хугацаанд
амжилттай туршсан байна. SRB
технологи
нь
Монгол
улсын
томоохон хотууд дахь бохир ус
цэвэрлэх байгууламжид хэрэглэх
боломжтой.
99 Төвлөрсөн
бус
ус
цэвэрлэх
байгууламж: Bergmann AG компаний
WSB-ийн биофильмийн бохир ус
цэвэршүүлэх технологи нь жижиг
тосгод, тосгодод, хөдөө орон нутагт
(сум, аймагт) бохир ус цэвэрлэхэд
тохиромжтой байгууламжийн нэг
юм. Bergmann компани болон
Fraunhofer IOSB-AST нь WSBтехнологийг 2011 онд Орхон сумын
төв дэх цэцэрлэгт суурилуулсан.
Туршилтын
дүнгээс
харахад
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энэ технологи нь хэрэглэхэд
тохиромжтой
байна.
Сүүлийн
2 жилд энэ технологийг Тэшиг,
Бүрэн, Зүүндэлгэр гэх мэт нийт 12
суманд байгуулсан ба хэрэглэхэд
тохиромжтой байна.
Санал, зөвлөмж: Үйлдвэрээс гарч буй
хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээг
сайжруулах. Эрчим хүчний хувьд илүү
өр өгөөжтэй байх ариутгах татуургын
сүлжээг эвдэрсэн шугам хоолойг сольж
сайжруулах, нөхөн сэргээх, ачаалал нь
хэтэрсэн шугам хоолойг томсгох замаар
бий болгох.
Санал, зөвлөмж: Аймгуудын төвүүдэд
бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг сэргээн
засварлах, дахин угсрах шаардлагатай
байна. Идэвхжүүлсэн лаг, SBR эсвэл
WSB гэх мэт тохиромжтой технологийг
нэвтрүүлж чанарын шаардалага хангасан
усыг цэвэрлэх байгууламжаас хаяж байх
шаардалатай.
Санал, зөвлөмж: Гэр хороололд
(i) төвлөрсөн үйлчилгээг өргөтгөх; (ii)
өрх хоорондын оролцооны түвшинд
нэмэгдүүлэх замаар усан хангамж,
ариун цэврийн үйлчилгээг сайжруулах
шаардлагатай.
• Газрын доорх усыг нөхөн сэргээх
Эрс тэс уур амьсгалтай Монгол орны
хувьд газрын доорх ус ундны усан
хангамжийн гол эх үүсвэр болж байдаг.
Газрын доорх усны чанар уул уурхай, хүн
амын өсөлт, аж үйлдвэржилт, дэд бүтцийн
хөгжлийн нөхцлөөс шалтгаалж доройтож,
газрын доорх усны бохирдолт бий болох,
хэт олборлолт, хэрэглээнээс үүдэлтэй усны
нөөцийн хомсдол үүсэх ч нөхцөл байдал
ажиглагдаж байна. Тиймээс газрын доорх
усыг нөхөн сэргээх үйл явцад дэмжлэг
үзүүлэх нэг арга хэмжээ бол чанарын
түвшинд хүртэл цэвэрлэгдсэн бохир усыг
цуглуулан хөрсөнд хаяж, газрын гүнд
7
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шингээх үйл ажиллагаа юм. Хөрсөнд
хаях цэвэршүүлсэн бохир ус нь механик
бохирдлоос маш сайн ялган цэвэрлэгдсэн
байх ёстой. Судалгааны үр дүнгүүдээс
харж байхад ч усны хомсдолтой бүс
нутгуудад энэ нь газрын доорх усны
нөөцийг нөхөн сэргээх үр нөлөөтэй арга
хэмжээ болох нь нотлогдсон.
• Усны төлбөр, тариф
Монгол орны томоохон хотуудад ундны
ус, бохир усны төлбөр, тариф нь маш
доогуур хэмжээнд байгаа нь Ус сувгийн
үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хөрөнгө
оруулалтын боломж хязгаарлагдмал
байх гол шалтгаан болж байна. Тиймээс
энэ нөхцөл байдлыг дараах арга замаар
сайжруулах боломжтой:
99 Төлбөр болон тарифын шинэчлэл
99 Төлбөрийн
нэхэмжлэлийг
нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх
99 үйл
ажиллагааны
болон
санхүүгийн үр өгөөжийг нөхөн
сэргээх хөтөлбөрөөр дамжуулан
сайжруулах
99 Институцийн бүтцийн өөрчлөлт,
чадавхийг бэхжүүлэх
99 Үйл ажиллагааны болон засвар
үйлчилгээний зардлыг нөхөх
99 Ус суваг (мөн аймгийн засаг
захиргаа) эдийн засаг, санхүүгийн
хувьд үр өгөөжтэй, санхүүжилт
хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой
сектор
шаардлагатай
бөгөөд
хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр
хувийн
хэвшлийн
сонирхолыг
татахуйц байх хэрэгтэй.
• Технологи, аргачлалыг
стандартчилах
Монгол улсын усны эрх бүхий байгуул
лагууд нь MoMo-УННМ-ийн төслийн
албан ёсоор шалгагдсан, тохируулсан
технологийг стандартчилсанаар хэрэг
8
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жилт болон нэвтрүүлэх явц хялбар болно.
• Техник, мэргэжлийн ажилтнуудыг
мэргэшүүлэх сургалт
Хот суурин газрын ус хангамж,
хаягдал бохир усны салбарт шинэ
техник технологи, инновацийг нэвтрүүлж
байгаатай уялдуулан тэнд ажиллах
техник,
мэргэжлийн
ажилтнуудыг
мэргэшүүлэх
хэрэгцээ
шаардлага
байна. Нэн ялангуяа төвлөрсөн бус ус
хангамж, бага оврын бохир ус цэвэрлэх
байгууламжуудыг
суурьлуулахтай
зэрэгцэн боловсон хүчнийг бэлтгэх,
чадавхижуулах шаардлагатай байна.
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Хавсралт А – Ундны усны
хангамжийг бэхжүүлэхэд газрын
доорхи усны хяналт
Америкийн
Геологийн
судалгааны
хүрээлэнгээс газрын доорхи усны урсгалын
шинж чанарыг судлах зорилготой гаргасан
нээлттэй эх бүхий програм хангамж болох
MODFLOW – ыг ашиглан FhAST нь Дархан
болон Хонгор сумдын хоорондын бүс
нутгийн газрын доорхи усны загварчлалыг
боловсруулж байна. Энэхүү MODFLOW
загвар нь гурван хэмжээст төгсгөлөг
ялгаварын загварчлал бөгөөд дэлхийн
нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн газрын
доорхи усны стандарт загварчлалуудын
нэг юм. Мөн энэ загварчлал нь
гидрологийн үйл явцыг загварчлах олон
тооны ялгаатай загварчлалын багцуудыг
санал болгодог ба үүнд гүний худгийн ус
соролт, голын нэвчилт болон шүүрэлт,
газрын доорхи усны нөхөн сэргээгдэл,
бохирдуулагч бодисын зөөгдлийн процесс
гэх мэт гэх мэт хамаарна. MODFLOW
ашиглан боловсруулж буй энэхүү бүс
нутгийн газрын доорхи усны загварчлалд
хэд хэдэн өөр сценариог авч үзэх ба
ингэснээр Дархан болон Хонгор сумын
хоорондын бүс нутгийн газрын доорхи
усны урсацад нөлөөлж буй голлох хүчин
зүйлүүд болон тэдгээрийн процесын
талаар ойлгоход хялбар болно. Энэхүү
сценарионууд нь газрын доорхи усны
тэжээгдэл буурах, худгийн усны шавхалт
нэмэгдэх, Хараа голын урсацын хэмжээ
буурах/ихсэх зэрэг хүчин зүйлүүдийг авч
үзнэ. Газрын доорхи усны урсацын ситем
нь загварчлалд хамаарагдаж буй газар
буюу тухайн бүс нутгийн гидрогеологийн
нөхцөл байдлаас ихээхэн хамаарна.
Дархан болон Хонгор сумдын хоорондох
бүс нутгийн гидрогеологийн нөхцөл нь
маш цогц систем бөгөөд энэхүү бүс
нутагт 7 өөр төрлийн геологийн бүсчлэл
тохиолддог. Хамгийн гол газрын доорхи
ус агуулагч бүхий гидоргеологийн бүс нь
9
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даралтгүй элсэрхэг нарийн ширхэгт шавар
агуулсан элсэрхэг хайрган чулуулаг уст
давхрага юм. Энэхүү давхрага нь 10-20
км урт үргэлжлэх бөгөөд ойролцоогоор
70 м орчим зузаантай болно. Мөн энэ
давхаргад газрын доорхи усны урсгалын
чиглэл нь өмнөөс хойш чиглэнэ.
Энэхүү боловсруулсан загвар нь Дархан
хотын газрын доорхи усны нөөцийн
шавхагдалт болон түүнд нөлөөлж буй
уур амьсгалын өөрчлөлтийг ойлгоход
туслаад зогсохгүй мөн орон нутгийн
байгууллагуудад
шийдвэр
гаргахад
дэмжлэг болох боломжтой юм. Түүнчлэн,
энэхүү судалгааны ажлын үр дүн нь
Дархан хот болон Хараа голын сав газрыг
олон нийтийн дэд бүтцийн хөгжлийн загвар
нутаг болгон хөгжүүлэхэд туслах бөгөөд
цаашид мөн 2020-2050 онд Монголын
бусад бүс нутгуудад тусган хэрэгжүүлэх
боломжтой юм.
Хавсралт B – Ундны ус түгээх
сүлжээн дэх цооролтыг илрүүлэх
УННМ – МоМо төслийн судалгааны
ажлуудын нэг нь ундны ус түгээх сүлжээн
дэх цооролтыг илрүүлэх мөн нөхөн
сэргээж засварлах юм. Энэхүү ажлыг
хэрэгжүүлэхдээ цооролтыг суурилуулсан
мэдрэгч төхөөрөмжүүдийн тусламжтай
онлайн хянахь мөн усны гидравликийн
төлөв байдлыг Fraunhofer AST Ilmenau
институтын боловсруулсан HydroDyn
програм хангамжийн тусламжтайгааар
тодорхойлох юм. Жишээ нь AQUALYS
сүлжээнд
цооролтыг
илрүүлсэн
тохиолдолд HYDRODYN
програмын
тусламжтайгаар түүний цуглуулсан өмнөх
мэдээлэлд үндэслэн Генетик Алгоритмын
хэмжиж гаргасан болон тооцоолсон үр
дүнг хослуулан боловсруулж цооролтын
байршлыг тодорхойлдог. Энэхүү мэдрэгч
төхөөрөмжийн
тасралтгүй
хэмжилт,
AQUALYS илрүүлэгч болон HYDRO10
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DYN дэх Генетик Алгоритмын хосолсон
байдал нь ихээхэн давуу талбай юм.
Учир нь үүний тусламжтайгаар сүлжээг
7 хоногийн 24 цаг хянадаг ба цооролтыг
цаг алдалгүй тэр даруйд нь илрүүлэх
боломж олгодог. Энэхүү 3 арга (үүсгэх дуу
чимээний түвшингээр зайг тогтоох арга)ын мэдээллийг нэгтгэснээр мэдээлэл
илүү нарийвчлалтай үнэн болох бөгөөд
цооролтын судалгааны талбайг илүү тэлэх
боломжтой юм. Түүнчлэн, мэдээллийн
оновчтой байдалд тулгарах асуудлыг
мэдэгдэхүйцээр
бууруулж,
ингэснээр
алгоритмын гүйцэтгэл илүү сайжирна.
Мэдрэгч
төхөөрөмжийн
өгөгдлын
тусламжтайгаар мэдээллийн давхцлыг
богино
хугацаанд
гаргаж,
генетик
алгоритмын зах хязгаарын нөхцлийг
тохируулах боломж илүү болох юм.
Энэхүү аргын тусламжтайгаар сүүлийн
3 жилийн хугацаанд Дарханы ус сувгийн
удирдах газартай хамтран Дархан хотын
ус хангамжийн сүлжээний 26 км орчим урт
ус дамжуулах гол шугамыг засварласан
байна. Түүнчлэн цооролтоос үүдэлтэй
усны алдагдлыг 25%-иар бууруулсан.
Хавсралт С – WSB бохир ус
цэвэршүүлэх биофилм технологи/
Мэдээлэл ба туршилтын үр дүн
МоМл төслийн хүрээнд Орхон сумын
нутагт зөөврийн төхөөрөмжийг туршиж
үзсэн ба энэхүү цэвэрлэх төхөөрөмж нь
50 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэгийн үйл
ажиллагаанд зориулан бүтээгдсэн.
WSB биофилмын бохир ус цэвэршүүлэх
технологи нь цэвэр биофилм технологи
бөгөөд
тусгайлан
боловсруулсан
дамжуулах материалаар хийгдсэн байдаг.
Орж ирэх бохир ус нь энэхүү төхөөрөмжийн
3 шатлалт хэсгээр татх хүчний дагуу урсах
бөгөөд энд бүрэн задралтын процесс
явагдаж төхөөрөмжөөс гарах усны
хэмжээг оптимал түвшинд байлгадаг.
Хүйтний улиралд бохир усны температур
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4°С хүрсэн ч энэхүү биологийн процесс
нь бүрэн явагдах баталгаатай юм. Энэхүү
цэвэршүүлэх
процессд
ашиглагдах
эрчим хүчний хэмжээг бууруулах мөн
үйл ажиллагааны зардлыг хамгийн бага
байхаар төлөвлөсөн болно. Монголын
нөхцөл байдалд системийн тохирох
эсэхийг судалж байх явцад, энэхүү систем
нь аль болох бага засвар арчилгаагаар
илүү их цэвэршүүлэх гүйцэтгэлтэй
ажиллаж
болох
нь
тогтоогдсон.
Төхөөрөмжөөс гарах цэвэршүүлсэн усны
гол параметрүүд болох COD (химийн
хэрэгцээт хүчилтөрөгч) – ийн хэмжээ 75
мг/л, NH4-N 5 мг/л-ээс бага байсан. Энэхүү
төхөөрөмж ажиллаж эхэлсэнээс хойш
маш олон эксперт, байгууллага болон
сонирхогчдын анхаарлыг ихээр татаж
байв. Энэхүү төхөөрөмжийн давуу тал
болон үр ашигийг дурвал:
99 Урсацгүй систем – эсрэг урсгал
байхгүй, гэнэтийн үеийн давж халих
урсгал мөн байхгүй
99 Төхөөрөмжинд
цахилгааны,
механикийн болон бусад хөдөлгөөнд
хэсгүүдийг багасгаж өгсөн.
99 Өөрөө – цэвэрлэгч баталгаат био
орчин (20 жил тасралтгүй ажиллах
боломжтой),
99 Хэт бага урсац болон гэнэтийн
ачааллыг
зохицуулан
ажиллах
боломжтой,
99 Биофилмын ажиллах температур
4°С - 30°С
99 Систем нь 5 – 5000 хүнд зориулсан
хүчин чадалтай.

Хавсралт D – Дархан хотын ус
цэвэршүүлэх төв байгууламж дахь
SBR-цэвэршүүлэх төхөөрөмж
Дархан хотын УЦТБ дахь SBR
цэвэршүүлэх төхөөрөмж нь p2m Берлиний
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угсарсанаар 2011 оны наймдугаар сараас
эхлэн ашиглагдаж эхэлсэн. Энэхүү
төхөөрөмж нь нь илүүдэл хаягдлыг
өтгөрүүлэгч
бүхий
6м3
хэмжээтэй
агааржуулагч/тунадасжуулагч
танктай
ба өтгөн хаягдлын цэвэршүүлэгчээс
гарсан усыг мөн хүлээн авах хэсэгтэй.
Төхөөрөмж нь бүрэн автомат ба мөн
үүнийг програмчлагдсан удирдлагаар
(PLC) хянадаг. SBR төхөөрөмж нь Дарханы
УЦТБ-ийн анхдагч цэвэршүүлэгчийн
түгээлтийн хэсгээс ирэх бохир усыг
хүлээн авч цэвэршүүлэлтийг эхлэнэ.
Энэхүү төхөөрөмжийн 2 жилийн үйл
ажилагаанаас харахад уг төхөөрөмж
нь хатуу уур амьсгал бүхий нөхцөлд
байнга өөрчлөгдөх ачаалал бүхий
шингэн хаягдлыг боловсруулахад сайн
зохицсон технологи гэдэг нь батлагдсан
юм. Цэвэршүүлэх процесыг цэвэрлэж
гарсан усанд ууссан бодисын хэмжээ
аль болох бага байхаар төлөвлөж,
тааруулсан бөгөөд энэ нь цаашдын
халдваргүйжүүлэлтийн процессыг шууд
явуулах болон цэвэршүүлсэн бохир
усыг дахин ашиглахад бэлдэх давуу
талтай юм. Энэхүү төхөөрөмжийн үйл
ажиллагааны туршилтыг тус хотын
УЦТБ-д өмнө нь ашиглаж байсан хуучин
цэвэршүүлэх
төхөөрөмжийн
оронд
орлуулж хэрэгжүүлсэн. Уг төхөөрөмжийн
өмнө дурдсан давуу талуудыг авч үзэн
дүгнэхэд, хэрэв илүү хүчин чадал бүхий
SBR төхөөрөмжийг Дарханы УЦТБийн бүрэн үйл ажиллагаанд нийцүүлэн
суурилуулвал дараах давуу талуудтай
байна:
99 Шим бодисын хэмжээг тогтвортой
болон
хангалттай
хэмжээнд
бууруулна.
99 Цэвэршүүлсэн усан дахь ууссан
хатуу бодисын хэмжээ тогтмол бага
байна.
99 Ашиглагдах эрчим хүчний хэмжээ
багасна.
11
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99 Цэвэршүүлсэн усны чанар хлорын
бус аргаар ариутгахад тохиромжтой
(Хэт улаан туяаны ариутгал, озоны
ариутгал, мембран шүүлтүүрийн
ариутгал г.м)
Хавсралт Е – Дархан мах, хүнс
бэлтгэлийн газрын бохир усыг
урьдчилан цэвэрлэх хөтөлбөр
Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарсан
бохир усыг ус цэвэршүүлэх байгууламж руу
нийлүүлэхээс өмнө урьдчилан цэвэрлэж,
том ширхэгтэй хатуу хэсгүүдээс салгах
нь бохир ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн
дэд бүтцийн үйл ажиллагааг хэвийн,
зөв явуулахад маш чухал шаардлагатай
бөгөөд мөн усны цэвэршүүлэлтийн
чанарыг сайжруулж, байгаль орчныг
хамгаалах чухал давуу талтай юм.
Дарханы мах, хүнс бэлтгэлийн үйлд
вэрийн урьдчилсан бохир ус цэвэршүүлэх
төхөөрөмжийн хамгийн сайн туршлагын
судалгааг p2m Берлин гүйцэтгэсэн
бөгөөд, уг үйлдвэрт тохирох сайжруулсан
загварыг мөн санал болгосон юм.
Хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд одоогийн
ашиглаж буй урьдчилан-цэвэршүүлэх
байгууламжийг шинэчлэх ажлын талаар
тусгасан ба мөн тос хамагч шүүлтүүрийг,
эргэлдэгч хүрдэн нарийн шүүлтүүртэй
хамт
суурилуулахаар
төлөвлөсөн.
Нарийн шүүлтүүр нь цэвэрлэгээний үе
шатуудын хамгийн эхний шат бөгөөд
үүнийг хангалттай агааржуулалт бүхий
хэсэгт хөлдөлтөөс сэргийлсэн байдлаар
суурилуулна. Харийн тос хамагч нь
дараагийн шат бөгөөд газар доор
байрлуулагдана. Ингэснээр одоогийн
ашиглаж буй урьдчилан цэвэршүүлэх
төхөөрөмж нь цэвэршүүлэх процессыг
бүрэн хийх боломжтой болно.
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POLICY BRIEF 1
Urban water management in Mongolia
Introduction
An integrated concept for urban water
management requires conformity, sustainability and flexibility. The latter point is particularly relevant in the context of transition
countries like Mongolia, which experience a
rapid urbanization, which often outpaces urban planning and development. Urban water
services like water production, water supply,
treatment, distribution, use, and reuse and
wastewater treatment are embedded in a
physical system with water supply and sewerage and treatment systems. Urban areas
are not only focal points of water abstractions, but within the urban water cycle the
water quality changes depending on its use
or treatment. The technical state of urban
water infrastructure and their management
play an essential role for the daily operation
of the processes and economic efficiency
and sustainability of urban water consumption and management.

future because of the expected population
growth, planned expansion of agricultural,
mining activities and industrial development
in Mongolia.
The drinking water supply and distribution systems of big cities in Mongolia were
set up in the 1950s-1960s. Water quantity
and quality problems are experienced at the
point of delivery as a result of the poor condition of many sections of the 50 – 60 year-old
pipe networks too, which suffers an overall
leakage rate currently estimated at between
about 40% and 50% and need to be minimized rapidly.

Wastewater collection and treatment are
very important facilities in today’s water
cycle in countries like Mongolia. They are
needed to efficiently bring used water back
to a state that is not harmful to nature and
human beings and can be reused for different tasks. Today, extremely polluted water
from industries and mining activities without
The water supply for municipal, house- a pre-treatment is flowing into the sewerage
holds, industry and agriculture in Mongolia system and to the wastewater treatment
is extracted only from groundwater wells in plants and leads to a degradation of control
consequence of the extreme cold temper- and a reduction of the level of purification.
ature especial in wintertime (up to -40°C). Due to many years of utilization of the sewWithin currently groundwater, resources er network, pipes and sealing have already
are sufficient to meet the water demand of been overused, tree roots have penetrated
the consumptions. However, groundwater pipelines and resulting line blockages cause
extraction will almost certainly increase in serious operational problems. The growth
13
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of the sewer system has not kept pace with
the settlement spreading. Accordingly, considerable amounts of untreated sewage are
released into environment. The wastewater treatment plants of big cities like Ulaanbaatar, Erdenet and Darkhan are in operation since more than 50 years. Such plants
cannot provide sustainable water treatment
for the near future. The pressing wastewater problems in Industry (pre-treatment) and
Ger areas (de-centralized) have not been
solved. This is the most important challenge
that needs to be addressed over the next
few years. The reuse of the cleaned wastewater is an important issue, because there
exist a water scarcity in Mongolia.
Ger areas (40-45% of the population) surrounding the core area of the cities where
people live in traditional felt tents or simple
wooden houses have no water supply and
wastewater disposal system to date. The
existing water supply and sanitation conditions within the Ger areas are poor – with
water supply only obtainable from water kiosks (consumption measured at 5 to 10 litres per capita per day), sanitation restricted
to on-plot long-drop toilets, and no access
to the centralised heating system. The hygienic situation here is extreme badly. In
Ger areas, districts lead to a massive spatial expansion of the cities. Diseases originate from unsanitary conditions, caused by
untreated drinking water, open sewage in
the pit latrines coupled with unhygienic habits. Self -built not tight traditional pit latrines
without cleanout are in use at every family’s
compound. Urine and faeces leak from the
pit latrines into the ground.

Goals and outputs
• Ground water monitoring and simulation
The raw water from ground water in Mon14
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golia is generally of drinking quality at the
point of extraction, and as such is not normally subject to treatment.
In order to understand how groundwater well abstraction and changes in natural
groundwater recharge affect the groundwater resources in the regions of like Ulaanbaatar, Erdenet, Darkhan, the temporal and
spatial variations and situation in groundwater must be modelled and simulated for
long term situation (until 2040) by software
tools, like MODFLOW. As the occurrence of
potential sources for groundwater pollution
such as mining activities, livestock farming,
household and industrial wastewater are increasing throughout the catchment areas.
With the developed groundwater flow model
the simulation of different scenarios will help
to assess the effects of decreasing groundwater recharge due to climate change and
increasing groundwater extraction on the
groundwater resources. The Fraunhofer
IOSB-AST has developed a groundwater
flow model with the open source software
MODFLOW published by the US Geological
Survey in order to investigate the groundwater flow situation of the region between
Darkhan and Khongor. With the developed
groundwater flow model different scenarios
considering climate change effects (e.g. decrease in groundwater recharge, low/high
discharge rates of the Kharaa) and changes in anthropogenic water usage (e.g. increased groundwater extraction from wells)
were simulated to understand the dominant factors and processes influencing the
groundwater resources in the region between Darkhan and Khongor successfully. The detailed output will be an automated system for monitoring the quantity and
quality of drinking water resources and the
impact of drinking water abstraction on the
aquifers used, installed and operational.
First Output: This tested ground water
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model and simulation should be transferred
for the monitoring of the groundwater situation to the other regions of Mongolia.
Second output: The produced raw water
from groundwater should be treated in future because the quality of the ground water
is suffering from the increasing mining, agricultural and industry activities continuously.
• Drinking water production and supply
Leakage in water distribution systems
and therefore the loss of valuable resources
is one of the main problems in many cities
in Mongolia. So leak detection and network
rehabilitation in a drinking water distribution network in a big city are very important
today, within the energy consumption for
pumping systems and fresh water resources can be saved. However, the Fraunhofer
AST has developed a software program HydroDyn within the leakages can be detected.
The intention of the Fraunhofer monitoring
project is to install a pre-defined amount of
combined multi-parameter sensors (pressure, flow, noise) at selected points in the
supply network to estimate and to simulate
the position of the leaks by online measurement of different network parameters. Network inflow from tanks and network outflow
(consumer demands, leakages) produces a
typical pattern of dynamic pressure on each
network node caused by the head loss in
the pipes. Because the consumer demand
will change with a typical profile during the
day and the leak, flow depends on the nets
pressure it will be possible to estimate the
approximate position of leaks by using evolutionary optimization algorithms in combination with a hydraulic simulation. The case
of Darkhan, this system could be installed
and tested and can give an overview of the
leak detection system. In cooperation with
USAG Darkhan, the leakages (damaged

POLICY BRIEFS

and broken pipelines) in the distribution network of Darkhan were rehabilitated partly.
In addition, water meters for the each water consumers should be installed for the
improvement of concrete billing of the consumed water.
The first output of the results from MoMo
project will be better functioning and more
energy efficient water supply system, significant reduction in the existing levels of
water leakage from the distribution network,
achieved through: better system leakage
monitoring, and progressive renovation or
replacement of lengths of supply pipe, installation of water meters and facilities within the existing network.
The second output can be piloting and
progressive replace of existing water meters
with remote controlled metering solutions
and associated remote reading equipment.
The third output is the installation of card
system at the water kiosks for the water supply in Ger area.
The fourth output will be the increased
numbers of water kiosks served by water
supply network directly.
These solutions can be transferred for the
other region of Mongolia.
• Wastewater treatment
Wastewater treatment means protection
of livelihood. In particular, it is a measure to
care for sustainable water and soil resources and in doing so ensuring health protection of the population and facilitating prospering living conditions. The implementation
therefore fulfils important policy objectives
of environmental protection and local hygiene. While central drainage systems and
wastewater treatment plants can econom15
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ically fulfil this task in urban and industrial
centres, there is need for suitable solutions
for the decentralized and semi-central areas. A transfer of central drainage systems
to rural regions fails due to considerable
economic costs for drainage (investment
and operating costs of pipelines and pump
stations) and additional problems caused
by long transport influencing the wastewater composition. Furthermore, degradation
processes within the wastewater network
cause damage to conventional concrete
channel systems.
Decentralized solutions can be more
cost-efficient in wastewater treatment and
offer the advantage of only little discharge
infrastructure. If appropriate, it can be used
for groundwater recharge or reuse on site.
The environmental and water resources
problems caused by wastewater from industries, mining and urban (slaughter houses,
wool factories, bakeries, pharmaceutical
companies, hospitals, power stations, printing houses, vehicle repair) and tanneries
(cleaning and producing leather, coats)
in big cities are serious. The challenge of
treating the wastewater should be tackled
at the very beginning where the wastewater is generated. Accordingly the produced
wastewater coming from the above- mentioned wastewater producers should be first
pre-treated on site of the company and then
it should be discharged into the central sewerage system. However, most of the industries in cities have no pre-treatment plants,
so that the produced wastewater discharging into sewerage, if existent.
99 Central wastewater treatment: One
result of the MoMo project is realizing major contributions to improve the
critical environmental situation in the
urban area of the city Darkhan by rehabilitation and replacement of the ex16

БОДЛОГЫН ХУРААНГУЙ

isting old central wastewater treatment
plant constructed in 1968. The MoMo
partners p2m berlin GmbH and Fraunhofer IOSB-AST have constructed in
2010, tested and successfully operated the pilot SBR-plant on site at the
central wastewater treatment plant in
Darkhan for two complete years. The
SBR technology is suitable for application at wastewater treatment plants
in big cities of Mongolia.
99 Decentralized wastewater treatment:
The WSB biofilm wastewater treatment technology of the company Bergmann AG, clearly has good application where there are significant on site
wastewater treatment solution in small
cities and villages, like in rural regions
(Soum, Aimag). This WSB-Technology has been installed in 2011 and
operated at a Kindergarden in Soum
centre Orkhon by company Bergmann
and Fraunhofer IOSB-AST looks feasible. In last 2 years this technology
were constructed in other 12 soums,
like Teshig, Buren, and Zuundelger
etc. successfully.
The following outputs will be commentated:
First Output: Improvement of pre-treatment of industrial wastewater. Better functioning and more energy efficient wastewater collection system through identification
and rehabilitation, enlargement or replacement of damaged or overloaded sections of
sewerage main.
Second Output: Rehabilitated and reconstructed central wastewater treatment
plants (WWTP) in province centres adopting
suitable technologies such as common activated sludge or SBR or WSB and providing
consistently high-quality effluent.
Third output: Improved access to water
supply and sanitation services in Ger areas
achieved through: (i) extension of central-
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ised services; (ii) increased levels of household connections
• Regeneration of ground water resources
In Mongolia with its harsh semi-arid continental climate, groundwater is the main and
often only sustainable drinking water source.
Groundwater quality in Mongolia is increasingly threatened by expanding mining activities, population growth, industrialization
and time-worn infrastructure such as outdated wastewater treatment plants. However,
ground water extraction is increasing almost
certainly because of the expected population growth in big cities, expansion of mining activities and industrial development. In
order to regenerate and protect the ground
water resources, the well-treated wastewater should be collected and infiltrated in soil
and ground onside after suitable quality is
verified by chemical analyses. Wastewater
treatment processes must ensure a solid
free effluent in order to avoid clogging. Having investigated on all conditions resulting in
positive results, groundwater regeneration
is a good contribution for the semi-arid area
with water scarcity, like Mongolia.
• Water fee and tariff
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99 Cover its operational and maintenance costs
99 Us Suvag (and province Government)
with a strong pipeline of required sector investments which are economically and financially viable, and likely
to attract interest from private sector
finance.
• Standardization of technologies and
methods
Water authorities in Mongolia will standardize the technologies tested and adapted
in IWRM-MoMo project officially, by what the
implementation and transfer processes can
be simplified.
• Training of trainers and technical
persons
By the training of local trainers can be
achieved a high-level professional learning
process for qualified trainers who will be
providing training and further education assistance for technical persons specially in
drinking water and waste water sectors. In
Mongolia, there are existing huge demands
of learning and managing masterful facilitation techniques for service and maintenance
of water and wastewater treatment plants.

Water drinking water and wastewater
fees and tariffs in most cities in Mongolia
are poor level, causing the operational performance and investment possibilities of Us
Suvag are limited. This situation can be improved by following outputs:

Contact: Dr.-Ing. Buren Scharaw
| buren.scharaw@iosb-ast.fraunhofer.de
Fraunhofer IOSB – Advanced Systems
Technology (FhAST), Ilmenau, Germanz

99 Fee and tariff reform
99 Intensifying billing collection efforts
99 Improve operational and financial efficiency through physical program of
rehabilitation
99 Institutional restructuring and capacity
enhancement
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Аppendix A – Groundwater
monitoring to ensure the drinking
water supply
FhAST is developing a groundwater flow
model with the open source software MODFLOW published by the US Geological Survey in order to investigate the groundwater
flow situation of the region between Darkhan
and Khongor. The 3-D finite- difference
model MODFLOW is one of the standard
groundwater flow models worldwide and offers many different packages to simulate hydrological processes (e.g. well abstraction,
river ex-/infiltration, groundwater recharge,
contaminant transport processes, etc.) .
With the developed groundwater flow model
in MODFLOW different scenarios (e.g. decrease in groundwater recharge, increased
groundwater extraction from wells, low/high
discharge rates of the Kharaa) will be simulated to understand the dominant factors
and processes influencing the groundwater
flow system in the region between Darkhan
and Khongor. The groundwater flow system
strongly depends on the hydrogeological
conditions in the model area. In the region
between Darkhan and Khongor the hydrogeology is very complex as it comprises 7
different geological units. The main water
bearing hydrogeological unit in this region
is the unconfined sandy gravel aquifer with
interlaced sandy loam. It has a width of 10
to 20 km and a thickness of approximately
70 m. In this main aquifer groundwater flows
from south to north.
With the developed groundwater flow
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model in MODFLOW different scenarios
(e.g. decrease in groundwater recharge, increased groundwater extraction from wells,
low/high discharge rates of the Kharaa)
will be simulated to understand the dominant factors and processes influencing the
groundwater flow system for the long term
monitoring in the region between Darkhan
and Khongor. The developed groundwater
flow model will not only help to better understand how groundwater abstraction and
climate change affect the groundwater resources of the city Darkhan, but also will
form a decision support tool for local authorities. Furthermore, the results of the research
work serve to develop the city Darkhan and
the Kharaa River Basin as a model community for public infrastructure development
which can be transferred to other regions in
Mongolia in 2020-2050.
Аppendix B – Leak detection in drinking water distribution network
One result of the researches in IWRM-MoMo project is a concept for minimization of
the leakages and rehabilitation of the drinking water distribution network, based on the
online-monitoring by sensors and simulation
of hydraulic behaviour by software program
HydroDyn, developed by Fraunhofer AST
Ilmenau. When AQUALYS detects a leak
then HYDRODYN with its up to date model
is able to calculate the leak position using
measured and simulated data in combination with Genetic Algorithms. The combination of the continuous measurement of the
sensors, the AQUALYS detection feature
and the Genetic Algorithm in HYDRODYN
gives some advantages. The network is observes around the clock (24/7) and leakages can be detected just in time when they
occur. The available information is more
accurate and the combination of the data of
at least three sensors (distances estimated
from noise levels) can be used to isolate
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leak search area. Therefore the optimization
problem will be reduced dramatically which
gives a much better algorithm performance.
With the knowledge of the data from the
sensors the boundary conditions of the genetic algorithm can be adjusted in that way
that a faster convergence can be reached.
In cooperation with USAG-Darkhan were rehabilitated more than 26 km main pipe lines
in drinking water distribution network in last
three years in Darkhan, applying by this developed concept. Within the water leakages
could be reduced by 25%.
Аppendix C – WSB biofilm
wastewater treatment technology/
Information und test results
In the MoMo project, a pilot plant was
tested on a location in Orkhon Sum. This
treatment plant was designed for a kindergarten with a Capacity 50 PE.
WSB biofilm wastewater treatment technology is a pure biofilm technology and
used a specifically developed carrier material. Incoming wastewater travels by gravity
through the three steps of the plant. It facilitates complex decomposition processes that
lead to optimal discharge values. Even at a
wastewater temperature of 4 °C, which can
easily be present on a cold winter, the fully
biological process works altogether reliably.
The treatment process is being optimized
focusing on low consumption of energy and
minimal operating costs.
During the research period for adapt the
system on Mongolian conditions it can be
found that the system works with a low-maintenance demand and a high cleaning performance. For the main parameters outflow
concentrations of COD under 75 mg/L and
NH4-N under 5 mg/L has been achieved.
Since its commissioning, the pilot plant in
Orkhon soum has been a point of interest for
19
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a lot of experts, authorities and visitors. The
strength and benefits of that system are:

large-scale SBR-based WWTP in Darkhan
can deliver year-round:

99 Free-flow-system – no backflow, no
emergency overflow
99 less electrical, mechanical or moving
parts in the tank
99 Self-cleaning most proven bio media
(20 years in operation)
99 Easy handling of low flows or shock
loadings
99 biofilm process works on temperatures from 4°C to 30°C
99 system design from 5 to 5.000 PE

99 Stable and sufficient nutrient elimination
99 Stable and low effluent solids concentration
99 Reduced energy demand
99 Effluent quality suitable for non-chlorine disinfection (e.g. UV disinfection,
ozonation, membrane filtration)

Аppendix D – SBR-Pilot plant on the
central waste water treatment plant in
city of Darkhan
The SBR pilot plant at Darkhan Central
WWTP was commissioned in August 2011
based on the design by p2m berlin. It consists of a 6- m³-aeration/sedimentation tank
with an excess sludge thickener and process water reception from sludge treatment.
It is fully automated and controlled by a programmable logic controller (PLC). The SBR
is fed with water coming directly from the
distribution chamber of the primary clarifiers
at Darkhan Central WWTP.
The two-year operation period of the pilot plant proved the successful adaptation
of this flexible technology to the varying
sewage loads under extreme climatic conditions. The treatment process has been
optimised focusing on low concentrations of
suspended solids in the treated effluent in
preparation of the future disinfection and reuse of the effluent.
The results of the trial operation were implemented in the basic design of the large
scale WWTP substituting the existing treatment plant. Taking into account the aforementioned advantages, it is expected that a
20

Аppendix E – Wastewater Pre-Treatment Concept for the Butchery
Darkhan Meat and Food
The individual wastewater pre-treatment
of industrial companies is an important prerequisite for a proper and sustainable operation of the wastewater infrastructure and
high-quality treatment and eventually environmental protection.
As a best practice example for industrial wastewater the pre- treatment facility of
the butchery Darkhan Meat Foods Company (DMF) was investigated and an improved
design was recommended by p2m berlin.
The Concept Design considered the rehabilitation of the existing pre-treatment
plant and the construction of a grease trap in
combination with a rotary drum fine screen.
The screen as first treatment step is located
in a well-aerated hall that at the same time
prevents freezing. The grease trap as following stage is placed underground. Eventually
the existing pre-treatment plant completes
the pre-treatment.
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Байгаль орчны мониторинг болон мэдээлэл
бүрдүүлэлтийн тогтолцоог бэхжүүлэх нь
Хураангуй
Энэхүү бодлогын хураангуйг Байгаль
орчин, Аялал жуулчлалын Яамны Ногоон
хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөлтийн
газар, Ус цаг уур, орчны судалгаа,
мэдээллийн хүрээлэн мөн ХБНГУ-ын
Цэнгэг усны экологи ба дотоодын загасны
аж ахуйн Лайбницийн хүрээлэнгээс
хамтран
боловсруулав.
Бодлогын
хураангуйн агуулга нь УННМ МоМо
“Мэдлэг туршлагаа түгээн дамжуулах
нь” сэдэвт Олон улсын бага (2017 оны
09 сарын 26-27-ны өдрүүд, Улаанбаатар
хот) хурлын үед оролцогч талууд болох
байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн

захиргааны
байгууллага,
байгаль
орчны агентлагууд, эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллагууд мөн ТББуудын дунд явагдсан хэлэлцүүлэгийн үр
дүнд тулгуурласан болно.

Судалгаанаас онцлох үр дүн:
1. Хэнтийн уулархаг нутаг нь сав
газрын голын урсац бүрдүүлэхэд нэн
чухал ач холбогдолтой “усан цамхаг” бүс
нутаг бөгөөд усан орчны экологийн хувьд
хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөлд өртөөгүй,
байгалийн унаган төрхөөрөө байгаа газар
нутаг юм. Сав газрын эхэн хэсгийн усан
сангийн дийлэнх хэсэг нь экологийн болон
21
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химийн төлөв байдлын хувьд “сайн буюу
бохирдоогүй” гэх үзүүлэлтэд хамаарч
байна.
2. Байгаль орчны сөрөг нөлөөлөл
болох уул уурхай, хотжилт, сэлгэлтгүй
бэлчээр ашиглалт, мод бэлтгэл, ойн
түймэр зэрэг нь сав газрын дунд болон
адаг хэсгийн усны чанарт бодит сөрөг
нөлөөг үзүүлж байна.
3. Экосистемийн үйлчилгээ (шим
тэжээлийн бодисын хуримтлал, голын
өөрөө цэвэрших үйл явцыг багтаагаап)
нь анхаарал татахуйц хэмжээнд байна
хэмээн тодорхойлогдсон ба хамгаалах
арга хэмжээг нэн даруй хэрэгжүүлэхгүй
авч байх тохиолдолд тухайн усан орчны
экосистем ноцтой доройтолд хүрэх чиг
хандлага ажиглагдаж байна.
4. Одоогийн хэрэгжиж байгаа байгаль
орчны мониторингийн хөтөлбөр нь
зохих хууль, дүрэм журмын шаардлагыг
хангаж байгаа боловч энэ нь зөвхөн
“анхан шатны” түвшинд хэрэгжиж байна.
Цаашид байгаль орчны мониторингийн
үйл ажиллагаанд шинэ техник технологийг
нэвтрүүлэх, олон нийтэд мэдээллийн
хүртээмжийг
(жишээ
нь,
шийдвэр
гаргагчид болон олон нийт) нэмэгдүүлэх,
өргөжүүлэх ажлуудыг нэн тэргүүнд авч
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.
5. Мониторингийн үр дүн, мэдээллийг
солилцох, түүнийг үр дүнтэй ашиглахад
төрийн
захиргааны
байгууллагууд,
түүний харъяа агентлаг, нэгжүүдийн
хамтын ажиллагаа, идэвхи санаачлага
шаардлагатай байна. Салбар байгууллага
хоорондын
харилцааг
бэхжүүлэхэд
одоогийн ашиглагдаж байгаа байгаль
орчны
төв
мэдээллийн
санг
боловсруулан бэхжүүлэх, хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх нь зүйтэй.
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Удиртгал
Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй
байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг
нөлөөлөл, байгаль орчны доройтлыг
үнэлэх, байгаль орчны нөхөн сэргээлт ба
хамгааллын зүй зохистой менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгаль
орчны нэн тэргүүнд авч үзэх ёстой гол
үзүүлэлтүүдийн (ус, хөрс, агаар) баталгаат
мэдээлэлд үндэслэх нь чухал юм.
Харгалзан үзэх ач холбогдолын
дараалалаар жагсаахад:
1) Байгаль орчны мониторингийн
мэдээллийн үнэ цэнийг хэрхэн
сайжруулах вэ?
•

•

•

Байгаль орчны өөрчлөлтүүдийг
тодорхойлоход
холбогдох
байгууллагуудын мэдээллийн санг
нэгтгэн олон талт харьцуулалт хийх
шаардлагатай. Үүний үндсэн дээр
шийдвэр гаргагч байгууллагуудын
мэдээллийн
хэрэгцээг
ач
холбогдолоор
нь
эрэмбэлсэн
мэдээллээр хангах (жишээлбэл,
онцгой нөхцөл байдлын үед)
зарчмаар төлөвлөгөөг боловсруулж
байх нь зүйтэй.
Аливаа
мэдээллийг
системд
оруулахдаа мэдээллийн эзэмшигч,
зохиогч нь мэдээллийн чанарын
бүрэн хариуцлагыг хүлээх ба
мета өгөдлийг зохих шаардлага,
зааварчилгааны дагуу мэдээллийн
санд оруулна.
Хэрэв гадаргын болон газрын доорх
ус нь “байгалийн цэвэр” нөхцлийн
(байгалийн
унаган
төрхөөрөө
байгаа голын эх хэсэг гэх мэт)
үзүүлэлтүүдтэй дүйцэж байвал
мониторинг судалгаанд тухайн
цэгийг харьцуулах цэвэр цэг буюу
босго хэмжээ гэж авч үзнэ.
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2) Байгаль орчны мониторингтой
холбоотойгоор гарч буй ямар
тулгамдсан асуудлууд байна вэ?
•

•

•

Гамшигийн эрсдэлийн үнэлгээний
мэдээллийн санг бүрдүүлэхдээ
уурхайн
хаягдлын
цөөрөм,
ордуудыг багтаасан “халуун цэгүүд”
-ийн тооллого, мониторингийг хийх
хэрэгтэй. Ялангуяа алтны уурхайн
хаягдлын
цөөрмүүд,
дулааны
цахилгаан станцын болон төмөр
замын засварын газрын хаягдлын
талбайд бий болсон хуримтлалд
агууламжийн хувьд тодорхойгүй
бохирдуулагч бодисуудыг ихээр
агуулагдаж байна. Үүнийг химийн
“тэсрэх
бөмбөг”-тэй
адилтгаж
болохоор байна.
Эрүүл ахуйн буюу өвчин үүсгэгч
бичил организмын мониторинг
хөтөлбөрийн
хэрэгжилт.
Судалгааны сорьц материалуудад
индикатор организмуудыг (жишээ
нь колиформ) судлаж үзэхээс гадна
байгаль орчинд олон янзын арга
замаар тархах өвчин үүсгэгч бичил
биетнүүдийг (жишээ нь Legionella)
судлах нь зүйтэй.
Монгол орон газрын доорх усан дахь
хүнцэлийн агууламжаар “Азийн
хүнцлийн бүс”-д хамаардаг. Хүн
амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах
үүднээс ундны ус, малчдын худгийн
усанд хяналт шинжилгээг тогтмол
хийх шаардлагатай. Хүн амын эрүүл
мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулдаг
байгууллагуудтай
хамтарсан судалгааны хөтөлбөр
хэрэгжүүлэн хүн амын өвчлөлийн
(хорт хавдар, гепатит гэх мэт)
тархалтанд усны чанарын үзүүлэх
нөлөөг судлах нь зүйтэй.
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3) Хэрхэн үр өгөөжтэй институцийг
бүрдүүлэх вэ?
•

•

Усны чанарын менежментийн чухал
хэсэг нь байгууллага хоорондын
үр нөлөөтэй мэдээлэл солилцоо,
хоорондын дэмжлэг бөгөөд аливаа
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
зохион байгуулахад тулгарах засаг
захиргааны хүндрэл бэрхшээлийг
шийдвэрлэх шаардлагатай байна.
Мэдээллийн чанарын баталгаагаар
шалгагдсан гадаргын болон газрын
доорх ус, ундны усны чанарын
мониторингийн мэдээллийг төвийн
мэдээлийн санд хадгалж, тухайн
мэдээллийг бүх байгууллага, олон
нийтэд
нээлттэй,
хүртээмжтэй
байлгах хэрэгтэй.

4) Байгаль орчны мониторингийн
үйл ажиллагаанд хэрхэн
инновацийг нэвтрүүлж, тогтвортой
авч хэрэгжүүлэх вэ?
•

•

Усны
чанарын
мониторингийн
мэдээллийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
чухал зүйл бол чанарын шаардлага
хангасан
лабораторын
тоног
төхөөрөмж байдаг. Лабораторийн
тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг
нэхэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулалт
хийх
зайлшгүй
шаардлагатай
бөгөөд ингэхдээ гол капитал болсон
хүний нөөцөд хөрөнгө оруулалт
асуудлыг орхигдуулж болохгүй.
Ажиллах
хүчний
тогтвортой
байдал усны чанарын найдвартай
мониторингийн
үндэс
суурь
болдогийг анхаарах нь зүйтэй.
Байгаль орчны мониторингийн үйл
ажиллагаанд шинэ технологийг
(нисгэгчгүй агаарын төхөөрөмж
буюу UAS) нэвтрүүлж ашиглахдаа
ашэрдэм
шинжилгээний
байгууллага, их дээд сургуулиудтай
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•

•

нягт хамтран ажиллах шаардлагатай.
Байгаль орчны байнгын мониторинг
хийхэд үнэ төлбөргүй хиймэл
дагуулын зураглал (Тухайлбал ESA
буюу Европын сансрын агентлагийн
Коперник хөтөлбөрийн Sentinel
хиймэл дагуулын, SAR–ийн болон
олон бүсчлэлийн мэдээ, USGS
буюу АНУ-ын Геологийн судалгааны
төвийн Ландсат хиймэл дагуулын
мэдээ гэх мэт) үндсэн суурь болж
өгдөг. RADAR ба олон спектрийн
мэдээллийг байгалийн түймэр,
элэгдэл, ой мод устгал, цасан
бүрхэвч гэх мэтийг баримтжуулахад
ашиглаж болно.
Мониторингийн мэдээг боловсруу
лахад үнэ төлбөргүй цахим системд
байдаг NАSА-ийн Terra хиймэл
дагуулын MODIS-ын мэдээ эсвэл
NOAA-ийн мэдээлэл үйлчилгээний
уур амьсгалын мэдээг ашиглах
хэрэгтэй.

*Холбоо барих: Др. Юергэн Хофманн
(e-mail: j.hofmann@igb-berlin.de)

Ашигласан бүтээлийн
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KAUS, A. (2015): Initial Characterization and
Water Quality Assessment of Stream Landscapes in Northern Mongolia. - Water 2015,
7: 3166-3205. - doi:10.3390/w7073166.
OPEN ACCESS under http://www.mdpi.
com/2073-4441/7/7/3166
Төслийн эдэм шинжилгээний бүтээлийн
талаар
дараах
цахим
хуудаснаас
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POLICY BRIEF 2
Strengthening Environmental Monitoring
and Data accessilbility
Summary

the middle and lower reaches.
3. Ecosystem services (including the potential
for nutrient retention and self-cleaning
This policy brief is a joint contribution
between the Mongolian Ministry of Envi- processes) have been identified as being
ronment and Tourism (MET) within its De- in a threatened state, which will continue
partment of Green Development Policy and without implementing protection measures.
4. In its current state, the environmental
Planning, the Information and Research Institute of Meteorology, Hydrology and Envi- monitoring program fulfills the necessary
ronment (IRIMHE) and the Leibniz Institute legal requirements, but only on a rudimenof Freshwater Ecology and Inland Fisheries tary level. Thus, the demand for improved
(IGB, Berlin)*. The content of this policy brief monitoring technologies and data accessiis based on workshop discussions during bility in the future by different user types (i.e.
the IWRM MoMo Transfer Conference (Ul- decision makers and public users) necessiaanbaatar 26./27.09.2017) with participants tates that improvements are urgently reof Ministries, data base providers, the scien- quired across a range of monitoring tasks.
5. The interaction of institutions from diftific community and NGO`s.
ferent ministries (e.g. MET) and agencies
Key findings for the Kharaa Riv- needs to be fostered in a better way in order
to exchange monitoring data more efficienter Basin
ly. An important process of strengthening
1. The Khentii Mountains are located this relationship is to upgrade the existing
within the headwaters of the Kharaa River platforms to better access environmental
and were found to be the “water towers” of data for interested stakeholders into a centhe basin. This region represents an undis- tral data base.
turbed reference state, with no anthropogenIntroduction
ic impact evident on this upstream aquatic
ecosystem. Most water bodies in the upper
Obtaining key data that is reliable for a
reaches are in good chemical and ecological
number of priority environmental indicators
condition.
2. Environmental pressures such as (i.e. water, soil, air) is essential for assessgold-mining, urbanization, irrigation, over- ing anthropogenic pressures, environmengrazing, logging and forest fires have had a tal degradation and its associated causes,
substantial impact on the water quality in as well as developing suitable rehabilitation
25
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and protection measures. The following bullet points are sorted according to their perceived importance and priority.
1) How can we improve the value of
generated environmental monitoring
data?
•

•

•

Databases of different environmental
agencies have to be merged to facilitate a more comprehensive overview
and allow multi-temporal comparisons
for detecting environmental changes.
On this basis, a scheme must be developed to prioritize information transfer and achieve administrative demands (e.g. in case of emergencies).
The owner of any uploaded data must
take full responsibility for quality assurance by filling in given templates of
metadata.
In the case of surface and groundwater, the natural background value (e.g.
headwaters without anthropogenic impact) should be taken into consideration as a reference for further scientific
research.

2) What are the emerging topics for
environmental monitoring?
•

•

26

Set up an inventory and monitoring
of “hot spots” that must include tailing
ponds and sludge deposits to create
a data base for disaster risk assessment. Tailing ponds, especially in gold
mining areas, sludge deposits of thermal power plants, or industrial waste,
contains pollutants in unknown concentrations and can be regarded as
chemical “time bombs”.
Implementation of a Pathogen Monitoring Program (PEM). Samples
should be analyzed not only in relation
to indicator organisms (e.g. coliforms)
but also for related pathogens (e.g.
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•

Legionella etc.) that can enter the
environment via a myriad of different
pathways.
Mongolia belongs to the “Asian arsenic belt” with elevated levels of arsenic in groundwater aquifers. Drinking
water and herder wells need frequent
monitoring to maintain public health.
Research programs in cooperation
with public health institutions should
examine the impact of water quality on
the distribution of diseases, like cancer, arsenicosis and hepatitis.

3) How can we set up effective institutions?
•

•

An essential part of managing water
quality is setting up effective institutions to exchange data, promote actions and overcome administrative
barriers to prevent water pollution.
Monitoring data from rivers, ground
and drinking water should be stored
in a central database and freely available to all stakeholders including the
public after careful internal revision to
guarantee quality assurance (QA).

4) How can environmental monitoring be sustainable and innovative?
•

•

The value generation for water quality
monitoring requires the improvement
of the associated laboratory analysis
equipment. The decision to invest in
laboratory equipment should be complemented by investment in human
resources through training and a premium focus on the prevention of staff
fluctuation.
Introduction of innovative technologies (e.g. Unmanned Aerial Systems
(UAS) for quick assessment for justin-time geoinformation) must be made
in close cooperation with research in-
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stitutes (MAS) and universities of applied sciences.
Free satellite imagery (e.g. Landsat program co-managed by USGS
and NASA and ESA Copernicus programme including the SENTINEL missions) are a good basis for continuous
environmental monitoring. RADAR
and multispectral data could be used
for the documentation of wildfires,
erosion, deforestation, snow coverage
etc.
Freely available internet based data
e.g. MODIS data provided by NASA`s
Terra satellite or climate information
from NOAA`s data services, must
be implemented in the monitoring
scheme.

*Contact partner: PD Dr. Jürgen Hofmann (e-mail: j.hofmann@igb-berlin.de)
HOFMANN, J.; KARTHE, D.; IBISCH, R.;
SCHAEFFER, M.; AVLYUSH, S.; HELDT, S.;
KAUS, A. (2015): Initial Characterization and
Water Quality Assessment of Stream Landscapes in Northern Mongolia. - Water 2015,
7: 3166-3205. - doi:10.3390/w7073166.
OPEN ACCESS under http://www.mdpi.
com/2073-4441/7/7/3166
A complete list of references from the
project can be downloaded at http://www.
iwrm-momo.de/publications.htm
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Монгол орны загас хамгаалалын арга хэмжээ,
загасчлалын менежментийг сайжруулах нь
Бодлогын асуудлууд
МоМо төслийн судалгааны багийхан
Монгол орны загасны экологи, биологийн
судалгааг нилээн өргөн цар хүрээтэй
хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү судалгааны
ажлын үр дүнд тулгуурлан Монгол
орны загасны нөөц, загасчилах аялал
жуулчлалд одоогийн баримталж буй
бодлого, стратегитэй холбоотой цаашид
авч хэрэгжүүлэх нийт 6 зөвлөмжийг
дэвшүүлсэн. Эдгээр зөвлөмжүүдийг устах
аюулд өртсөн загасны популяциудыг
хамгаалах, урт хугацааны тогтвортой
спорт загасчлалыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх зорилгоор боловсруулан, санал
болгож байна.

Судалгааны гол үр дүн:
Монгол орны цэнгэг усны экосистемд
загасны аймгийн 14 овгийн 76 орчим
зүйл тархсан байдаг. Гэвч олон зүйлийн
популяцийн тоо толгой огцом буурч,
28

одоогоор 14 зүйл загас Монгол орны
загасны Улаан дансанд “Устаж болзошгүй”,
“Эмзэг” гэсэн хамгааллын зэрэглэлд
багтсан байна (Ocock et al., 2006). Эдгээр
зүйлүүдийн хувьд хүн амын хурдацтай
өсөлт, хотжилт, аж үйлдвэржилт, хөдөө
ахуйн эдэлбэр газрын тэлэлт, ашигт
малтмалын олборлолт зэрэг хүний
хүчин зүйлийн олон сөрөг нөлөөллөөс
шалтгаалан популяцийн тоо толгойн
бууралт явагдсаар байна. Дээр дурдсан
олон сөрөг хүчин зүйлсийн дотроос Монгол
орны загасны аймагт хамгийн их хор
хохирол учруулж буй хүчин зүйл бол нийт
нутгийн хэмжээнд бараг зохицуулалтгүй
гэж дүгнэж болохоор улам бүр эрчимжин
хөгжиж байгаа загасчлах аялал жуулчлал,
загас агнуур, нэн ялангуяа газар авсан
хууль бус загасчлал болоод байна.
Цаашид
бүс
нутгийн
хэмжээнд
загасны зүйлүүдийн популяцийн тоо
толгой буурахаас өмнө Монгол орны
загас хамгаалалын арга хэмжээний
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хүрээнд бодлогын бичиг баримтуудыг нэн
даруй сайжруулах шаардлагатай байна.
Түүнчлэн одоогийн мөрдөж байгаа загас
хамгаалал, загасчлалын зохицуулалтууд
нь хэт ерөнхий бөгөөд олон нийтэд хүрэх,
мөрдөгдөх байдал нь хэт сул байна.
Одоогийн байдлаар Ерөө, Дэлгэрмөрөн,
Халх гол зэрэг голуудын багахан хэсэг
тусгай хамгаалалттай газар нутагт
багтсан буюу загасчилах үйл ажиллагаа
явуулахыг хориглосон байдаг бол Хэрлэн,
Орхон, Хараа, Чулуут, Идэр, Эг-үүрийн
голууд тусгай хамгаалалттай газар нутагт
огтхон ч хамаарагдаагүй байдалтай
байна. Иймд усан орчин, цэнгэг усны загас
хамгаалалын дүрэм журмыг нарийвчилан
тогтоох, хууль дүрмийн уялдаа холбоог
харгалзан үзэхэд чиглэсэн бодлогын бичиг
баримтыг боловсруулахад байгаль орчны
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага, түүний харъяа агентлагууд
болон төрийн бус байгууллагууд хамтран
ажиллах шаардлагатай байна. Энэ
хамтын ажиллагааны үр дүнд байгаль
дахь загасны унаган популяциудыг
мэнд авч үлдэх, популяцийн тоо толгойг
нэмэгдүүлэх, тэдний амьдрах орчинг
хамгаалах боломжтой болох бөгөөд бид
дараах 6 үндсэн зөвлөмжийг хүргүүлж
байна.

Санал, зөвлөмж
1. Цэнгэг Усны Тусгай Хамгаалалтай
Газар Нутаг (ЦУТХГН) –ийг
байгуулах
Цэнгэг усны экосистем нь тусгай
хамгаалалттай газар нутгийн хэсэгт
харъяалагдах
тохиолдлоор
л
хамгаалалттай бүс нутагт багтаж байна.
Иймд Монгол орны усан орчны биологийн
олон янз байдлыг доройтох, алдагдахаас
урьтаж хамгаалалтад зайлшгүй авах
шаардлагатай цэнгэг усны амьдрах
орчнуудыг
тодорхойлж,
тэдгээрийг
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багтаасан тусгай хамгаалалттай газар
нутгийн тоог яаралтай нэмэгдүүлэх
хэрэгтэй.
Цэнгэг
Усны
Тусгай
Хамгаалалтай Газар Нутаг гэдэг бол устах
аюулд өртсөн загасны популяциудыг
хамгаалахад тал бүрийн ач холбогдолтой
хамгаалалтын бүс юм. Энэ ажлын хүрээнд
нэн тэргүүнд Сэлэнгэ, Амар мөрний сав
газруудад хамаарах голуудыг хамгаалтанд
авах шаардлагатай бөгөөд ингэснээр
загасчилах аялал жуулчлалд хамгийн
ихээр өртдөг зүйлүүд, тэдний амьдрах
орчныг хамтад нь хамгаалах, цаашлаад
спорт загасчлалыг тогтвортой хөгжүүлэхэд
чухал ач холбогдолтой. Загас үржүүлэг,
мод бэлтгэл, уул уурхай зэрэг аливаа хүний
үйл ажиллагааг бүхэлд нь хориглосон,
голын эргийн бүсийн хамгаалалтын бүсийг
тогтоосон, голыг уртын дагууд, түүний
усзүйн сүлжээг багтаасан байдлаар
ЦУТХГН-ийг байгуулвал илүү үр ашигтай,
урт хугацаанд амжилттай хэрэгжих
хамгааллын арга хэмжээ болж чадна.
Түүнчлэн хамгаалалттай газар нутгийн
үйл ажиллагаанд эдийн засгийн хөшүүрэг
болгох үүднээс голын тодорхой хэсгүүдэд
“Барьсан
загасаа
эргүүлэн
тавих”
менежментийг хэрэгжүүлэх боломжтой.
Загасыг
зохиомлоор
үржүүлэх
менежментийн арга замууд нь тухайн
голын загасны цөм популяцид экологийн
урт хугацааны сөрөг нөлөөллийг үүсгэх
урьтал нөхцөл болох тул менежментийн
энэ аргыг хэрэгжүүлэхээс зайлсхийх ёстой.
Зориудаар инкубаторт үржүүлсэн загасны
генотип болон фенотипийн аль альных
нь хувьд унаган бодгалиас өөр байх
бөгөөд хиймэл усан санд голын эх сүргийг
үржүүлэгт оруулсанаар байгалийн бус
нөхцөлд байгалийн бус сонгон шалгарал
явагддаг нь загасанд тун хөнөөлтэй.
Энэ талаар хийгдсэн судалгааны үр
дүнгүүдээс харвал үржүүлэгт орсон
загасны амьдрах орчин, идэш тэжээлийн
нөөцийн төлөөх өрсөлдөөн нэмэгдэж,
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орчиндоо дасан зохицох байдал суларч,
генетикийн олон янз байдал нь алдагдсан
байдаг. Мөн үржүүлгийн аргаар өсгөж
үржүүлсэн загасны популяцийг байгальд
тархуулан
нутагшуулахад
байгалийн
унаган популяцид үхэл хорогдол бий болж,
популяцийн тоо толгой буурсан байна (Einum & Fleming 2001).
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тархсан, хуваагдмал популяцитай зүйл
юм. Монгол оронд тархсан популяцийн
молекул биологийн судалгааны үр дүнгээс
үзэхэд монхор хошуут зэвэг загас нь зэвэг
загасны бусад зүйлээс генетикийн хувьд
ялгаатай, хамааралгүй зүйл болох нь
батлагдсан юм. Иймд энэ зүйл загасны
тархац нутаг хумигдах, популяцийн
хэмжээ буурахаас урьдчилан сэргийлж
2. Загасны зүйлүүдийн агнаж болох
хамгаалалын арга хэмжээг нэн тэрүүнд
биеийн уртын хамгийн бага хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай (Kaus,
тодорхойлох
2018). Ёроолын идэштэн энэ зүйл загасыг
Шивэр хадрантай (T.arcticus) андуурч
Монгол
оронд
загаслах
аялал байсан төдийгүй Монгол орны загасны
жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх бас нэг Улаан дансанд “Ховордож болзошгүй”
боломж бол загасны зүйлүүдийн агнаж ангилалд хүртэл Шивэр хадран загасны
болох биеийн уртын хамгийн бага хэмжээг нэрээр оруулсан байдаг (Ocock et al.,
(тухайн загасны анхны үржилд орох үеийн 2006). Тиймээс энэ зүйлийг Монгол орны
биеийн хэмжээнээс дээш байх ёстой гэдэгт загасны улаан дансны жагсаалтанд
үндэслэн) тодорхойлон хэрэгжүүлэх ажил тохирох хамгааллын зэрэглэлээр нэмж
юм. Энэхүү менежментийн аргыг бие оруулах нь зүйтэй.
гүйцсэн загасыг хуулийн дагуу бариулах,
агнуулах, загасны биеийн уртад хяналт
4. Загасагчдад боловсрол олгох
тавих замаар хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.
хөтөлбөр
Монголын спорт загасны нөөцөд зэвэг
болон шивэр хадран загасны зүйлүүд
Дэлхийн хэмжээнд хууль бус загас
голлох байрыг эзлэх бөгөөд бие гүйцэж агнуур нь спорт загас агнуурын нөөцөд
үржлийн насанд хүрч чадалгүйгээр тулгамдсан асуудлуудын нэг болоод байгаа
агнагдах эрсдэл хамгийн их байдаг нь бөгөөд үүний хор уршгаар хамгаалалын
судалгаагаар нотлогдсон (Kaus, 2018). үйл ажиллагаанууд ямар ч үр дүнд хүрэхгүй
Иймд загасны үржлийн сүргийг зүй байсаар байна. Загасчдын загас агнах
зохистойгоор хамгаалахын тулд агнаж зөвшөөрөлд хязгаарлалт тавьж, дүрэм
болох зэвэг загасны (Brachymystax lenok) журмын
зохицуулалтын
шаардлагыг
сүүлний үзүүр хүртэлх урт нь хамгийн нэмэгдүүлсэнээр олборлож болох загасны
багадаа 34 см, байгаль хадран загасны нөөцийн тогтвортой байдлын хангахад
(Thymallus baicalensis) урт нь 25 см байх чухал үүрэгтэй. Гэвч хууль дүрмийн
ёстой юм.
хэрэгжилтийн дутмаг байгаа өнөөгийн
нөхцөлд олон нийт, тэр дундаа загасчидад
3. Хамгаалалтанд нэмж оруулах
зүй зохистой загас агнуурын талаарх
зүйл: Монхор хошуут зэвэг (Brachyмэдлэг, боловсролыг олгох нь учирч болох
mystax sp.)
олон эрсдлүүдээс урьдчилан сэргийлэх
хамгийн сайн арга байж болох юм. Монгол
Монхор хошуут зэвэг (Brachymystax sp.) орны хувьд онцлойлон авч үзэх асуудал
загасны популяци нь байршил нутгийн бол бараг зохицуулалтгүй гэж болохоор
хувьд хязгаарлагдмал тархацтай бөгөөд загасчлалын аялал жуулчлал, мэдлэг
Онон, Хэрлэн голын савд цөөн тоогоор мэдээллийн дутагдалтай байдал бөгөөд
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эдгээр нь хууль бус загасчлал чөлөөтэй
явагдах үндэс суурийг бүрэлдүүлж
байна. Иймд загасчидыг (тэр дундаа
Улаанбаатар
хотын
харъяалалтай)
нэгдсэн мэдээ, мэдээллээр тогтмол
хангаж, тэдний мэдлэгийг дээшлүүлж
байх нь нь өргөн цар хүрээг хамрах олон
тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд
түлхэц үзүүлэх юм.
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зохистой загасчилалын менежментийг
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой.
6. Усан орчны экологи (загасны
биологи), сав газрын менежментийн
төлөвлөгөө

Монгол оронд хэрэгжиж байгаа сав
газрын менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд
5. Монгол орны загасны экологи,
загасны экологийн болоод усан орчны
биологийн үнэлгээ, урт хугацааны
биологийн олон янз байдлын талаарх
мониторинг судалгаа
мэдээлэл тун хомс байна. Дотоодын
загасны нөөц, усан орчны биологийн
Загасны популяцийн үнэлгээг хийх, урт олон янз байдалд учирж буй сөрөг
хугацааны мониторинг үйл ажиллагааг нөлөөллийг бууруулахын тулд сав газрын
зохион байгуулах эрх бүхий мэргэжлийн менежментийн төлөвлөгөөнд экологийн
байгууллагууд
мэргэжлийн
үнэлгээ, нэгдмэл
ойлголт,
ухагдахуунуудыг
судалгааг хийхдээ тухайн голын сав газарт зайлшгүй тусгах шаардлагатай. Ингэснээр
нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай экосистемийн үйл ажиллагаа болон
зүйлүүдийн тоо толгой, популяцийн загасны нөөцийг тогтвортой хадгалах,
болон үржлийн популяцийн бүтцийг хүн амын усны аюулгүй байдлыг хангах
судлах шаардлагатай. Мониторингийн нөхцлийг бүрдүүлэх юм.
судалгаанаас
олж
авсан
биологи,
экологийн мэдээллийг загасчидаас авах
*Xолбоо барих: Др. Эндрью Кауз
социологийн судалгааны үр дүнтэй (e-mail: andrew.kaus@ufz.de)
харьцуулан дүгнэлт хийх нь зэвэг (Brachymystax lenok) болон байгаль хадран
Ашигласан бүтээлийн жагсаалт
загасыг (Thymallus baicalensis) барьж
болох биеийн уртны бодит хэмжээг
Einum, S., Fleming, I.A. (2001). Implicaтогтооход
чухал
юм.
Загасчидаас tions of Stocking: Ecological Interactions beавах социологийн судалгааны санал tween wild and released salmonids. Nordic
асуулгад аялалт бүрт барьсан (голд J. Freshw. Res., 75: 56 – 70
буцааж тавьсан) загасны тоо, зүйлийн
нэр, биеийн уртын мэдээллийг зайлшгүй
Kaus, A. (2018). Ecological Assessment of
асуухаар багтаах ёстой. Загасчидаас Salmonid Populations in a country undergoсанал асуулга авахаас гадна загасны ing rapid environmental and socioeconomмэргэжлийн
судлаач,
мэргэжилтэн ic transitions (Mongolia). Phd. Dissertation.
загасчидын тодорхой бүлгийг сонгон Technische Universität Dresden, Dresden,
авч, тэдний загас барих үйл ажиллагааг Germany
газар дээр нь хянах, ажиглалт явуулах
нь бас чухал. Энэхүү санал асуулгыг жил
Ocock, J., Baasanjav, G., Baillie, J.E.M.,
бүр эсвэл хоёр жилд нэг удаа авахаар Erbenebat, M., Kottelat, M., Mendsaikhan,
зохион байгуулах нь зүйтэй бөгөөд урт B., Smith, K. (eds.) (2006). Mongolian Red
хугацааны мониторинг судалгаанаас List of Fishes – Regional Red List Series Vol.
гарах мэдээллийн үндсэн дээр зүй 3. Zoological Society of London, London
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POLICY BRIEF 3
Improvements to Mongolia’s fisheries management
and conservation measures
Summary
Following extensive fisheries research
across Mongolia by MoMo project members;
key findings from this work have led to six
main recommendations for further enhancing the current fisheries management strategies in the country. These recommendations aim to help secure the resilience of the
threatened fish populations and improve the
sustainability of the emerging recreational
fishery for the long term.

ities being largely unregulated and in many
cases illegal.

Urgent action is now needed to improve
Mongolia’s fisheries conservation and management measures before further population declines and regional expirations continue. The current fishing regulations are not
comprehensive enough nor are they known
by a large proportion of the fishing community. In addition, major rivers such as the
Kherlen, Orkhon, Kharaa, Chuuluut, Ider
and Eg-Urr have no spatial protection, while
many others have only minimal areas that
Key Findings
currently restrict fishing activities e.g. Eroo,
Within Mongolia’s freshwater ecosystems DelgerMoron and Khalkhin. It is therefore
there resides a unique fish assemblage recommended that the future direction for
made up of approximately 76 native species Mongolian authorities and non-government
from 14 families. However, a number of these organisations associated with freshwater
species are suffering from substantial popu- fish and aquatic conservation move towards
lations declines, with 14 species already list- developing more comprehensive and legally
ed as threatened or near threated on Mongo- binding measures to enhance the protection,
lia’s Red List of Fishes (Ocock et al., 2006). conservation and recovery of the remaining
These species declines have been associat- wild fish populations and riverine habitats
ed with numerous anthropogenic forcings in- starting with the implementation of the folcluding population growth and urbanization, lowing six recommendations.
industrialization, agricultural expansion and
Recommendations
widespread mining operations. However, the
number one threat that many of Mongolia’s
1. Establishing additional FPAs
fish species currently face is the intensifying
(Freshwater Protected Areas)
fishing practices that are resulting from an
emerging recreational fishery which continFreshwater habitats have usually only
ues to expand across the country, with activ32

БОДЛОГЫН ХУРААНГУЙ 						

been incidentally protected as part of their
inclusion within terrestrial reserves. Thus a
greater number of protected areas, which
specifically targets critical freshwater habitats, are urgently needed to stem the loss
of aquatic biodiversity in Mongolia. Freshwater Protected Areas (FPAs) will provide the
greatest benefits for threatened fish populations and thus implementing a series of FPAs
across the Selenge, Amur and Central Asian
river basins is highly recommended and urgently needed for protecting targeted fish
species and critical habitats, while ultimately
improving the sustainability of the emerging
recreational fishery. With the effective design and placement of an FPA being central
to its long-term success, FPAs should ensure the longitudinal continuity of the river,
maintain the hydrological connectivity of its
tributaries, preserve a considerable strip of
the riparian vegetation and completely prohibit development, mining, logging and fishing mortality. Strict catch and release fishing
can still be allowed in certain areas to maintain economic incentives.
Other methods such as artificial stocking programs, which can have longer lasting negative ecological implications on the
recipient populations, should be avoided.
Hatchery reared fish typically differ from wild
individuals in regards to both their genotype
and phenotype due to propagation using
non-local brood stock and the artificial rearing environment, which exposes fish to unnatural selection pressures and conditions.
Studies on the impacts of these differences
have shown that wild fish population abundances are often reduced due to density dependent mortality from the increased competition for habitat and food resources, as
well as the genetic introgression from maladapted stocked individuals (Einum & Fleming 2001).
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2. Introduction of Species Specific
Minimum Size Limit
A further proposal to enhance the sustainability of Mongolia’s recreational fishery is the introduction of species-specific
size limits to control the size and thus the
age of individual fish that are captured and
killed legally within a fishery. The strategy
is based on the theory that if the limit is set
above the size (TL) at first maturity, then an
accepted proportion of the population should
have had a chance to spawn at least once
and contribute to the next generation before
they can legally be removed. As Brachymystax lenok and Thymallus baicalensis make
up a considerable proportion of the total
surveyed catch within Mongolia’s emerging
recreational fishery (Kaus, 2018), these two
species are considered to be at most risk of
being captured before they have reached
maturity. Therefore, in order to maintain the
fishery, while protecting a significant proportion of the spawning stock, minimum size
limits of 34 cm TL for B. lenok and 25 cm
TL for T. baicalensis should be implemented
and enforced across Mongolia.
3. New Prohibited Species:
Blunt-snouted lenok (Brachymystax
sp.)
Blunt-snouted lenok populations in Mongolia have a geographically restricted distribution that is limited to the Onon and Kherlen river basins where they reside in small,
fragmented populations. Recent molecular
research focused on the Mongolian populations (Kaus, 2018), has demonstrated that
the blunt-snouted lenok is a genetically distinct and independent species that should
be afforded total protection status in order
to prevent population declines and potential regional expiration in the future. Thus it
should be formally recognized as a separate species in Mongolian waters and cor33
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rectly re-described and added to the official
list of Mongolian fishes. A formal population
assessment of the species is needed within
the country, which would likely see it included onto an updated Mongolian Red List of
Fishes (Ocock et al., 2006) with an assigned
category relating to its suspected threatened
status in the country i.e. “Endangered”.
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monitoring can be compared to creel survey
results to better evaluate and manage the
fishery by setting appropriate sustainable
harvest limits for B. lenok and T. baicalensis.
These surveys must record important details regarding the fish caught (and released)
each trip, including species, lengths and
quantity. At the same time, fishery observers
(e.g. trained university students) could follow
4. Widespread Angler Education Prospecific anglers or closely monitor a particugrams
lar area to obtain regular catch data. Ideally,
angler surveys should be done annually or in
Illegal fishing is a major problem for many alternate years so a long-term data set can
recreational fisheries around the globe, the be collected and fishing trends can be idenimpacts of these activities can render desired tified and managed appropriately.
management and conservation outcomes ineffective. Thus increasing the level of angler
6. Better Integration of Aquatic Ecolcompliance and enforcement of regulations
ogy (fisheries biology) & River Basin
are critical for safeguarding the sustainabilManagement Plans
ity of exploited fish stocks. However, when
personnel and resources for implementing
Currently, fisheries ecology and aquatic
adequate enforcement measures are lim- biodiversity in general is remarkably absent
ited, increasing angler awareness through from the IWRM plan. In order to reduce the
community education programs may be severe pressure on inland fisheries producone of the best ways to mitigate the num- tivity and aquatic biodiversity it is urgently
ber of potential offenders. This is the case required to better integrate ecological prioriin Mongolia where the emerging recreational ties into river basin management plans. This
fishery is under managed, under resourced could result in better functioning ecosystems
and thus illegal fishing activities have been and more robust inland fisheries, while still
allowed to continue in impunity. Regular and maintaining water security for human needs.
comprehensive angler awareness and education programs, especially including urban
Contact: Dr. Andrew Kaus (e-mail: ananglers from Ulaanbaatar, can provide a drew.kaus@ufz.de)
large step forward towards solving this widespread problem.
5. Long-term Monitoring and Assessment of Mongolian Fisheries
It is highly recommended that authorities
implement a multi-faceted, long-term fisheries monitoring and population assessment
program to be able to track targeted and
threatened species abundance, recruitment
and population structures in selected river basins. Information obtained from such
34
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“Үнэгүй, нээлттэй” програм хангажмийг ашиглан
геомэдээллийг боловсруулах нь
Бодлогын асуудлууд
•

•

•
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Дэлхийн бүх улс оронд хэрэгжиж
буй төслүүд орон зайн агуулгыг
ойлгоход шаардлагатай дижитал,
интерактив
газрын
зургуудыг
ашиглаж, түүнээсээ тодорхой үр
ашгийг хүртэж байдаг.
Интерактив зургуудыг боловсруулдаг
програм хангамжийг “үнэгүй лиценз”
буюу тухайн програм хангамжийг
худалдаж авах шаардлагагүйгээр
ашигладаг.
“Free and Open Source Software
(FOSS)” буюу “Үнэгүй, нээлттэй”
програм
хангамжийг
ямар
ч
хэрэглэгч хэрэглэх давуу талтай.

•

•

Учир нь програм хангамжийн
эх кодыг нээлттэйгээр ашиглах
боломжтой төдийгүй хэн ч кодыг
өөрчилж, шинэчлэн боловсруулж
болдог.
FOSS буюу “Үнэгүй, нээлттэй”
програм
хангамжийг
хэрэглэх
явцдаа та зөвхөн тулгарч буй
асуудлуудаа хуваалцаад зогсохгүй
эдгээрийг шийдэх өртөг зардлыг ч
шийдвэрлэх боломжтой.
Монгол орны хэмжээнд өнөөгийн
байдлаар маш их хэмжээний
орон зайн буюу гео- мэдээлэл
цуглуулагдсан
байгаа
бөгөөд
тэдгээрийг цахим мэдээллийн санд
оруулах хэрэгцээ шаардлага байна.
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•

•

•

Гео-мэдээллийн хүртээмжийг улсын
хэмжээнд “Нээлттэй мэдээллийн
бодлого”-ыг нэвтрүүлэх замаар
зохицуулах нь зүйтэй.
Гео-мэдээллийг
ашиглахтай
холбоотой эрхзүйн хамрах хүрээ
нь зөрчил үүсэхээс зайлсхийж
зохицуулагдсан байх ёстой.
Цаашид
гео-мэдээллийн
санг
өргөжүүлэх,
түүний
хэвийн
ажиллагааг хангахад шаардагдах
санхүүжилтийг
шийдвэрлэх
нь
зүйтэй.
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шаардлагатай болдог. Тэдгээр зургуудын
үндэс бол гео-мэдээлэл бөгөөд тэдгээр
мэдээлэл нь ихэвчлэн хэвлэмэл болон
дижитал хэлбэрээр мэдээллийн санд
цуглуулагддаг.
Тухайн
байршилд
хамаарах өгөгдөл, мэдээг координатын
хэлбэрт хувирган оруулснаар Газарзүйн
мэдээллийн систем буюу GIS (Geographical Information Systems) гэх тусгай програм
хангамжийн
тусламжтайгаар
газрын
зургуудыг автоматаар үүсгэх боломжтой.

Интернетийн
орчинд
Газарзүйн
мэдээллийн системийг хэрэглэх үед
Хураангуй
хэрэглэгчид нэг улсаас, нэг аймгаас өөр
хоорондоо шууд холбогдож, мэдээллийг
Нэгэнтээ өөрчлөгдөн байгаа манай маш хялбархан байдлаар
солилцож
дэлхийн бүх л асуудлууд “Орон зайн ашиглах боломжтой байдаг. Тийм ч учраас
буюу гео-мэдээлэл”-ийг багтаах учир даяарчлагдан байгаа дэлхий ертөнцөд
интерактив
зургуудыг
боловсруулах шууд харилцаа холбоо, мэдээллийн
тусгай програм хангамжийг ашиглах байнгийн солилцоо нэн чухал. Ер нь
зайлшгүй шаардлагатай болж байна. програм хангамж нь орчин үеийн бүхий л
Энэхүү “Өмчлөх эрх бүхий/Proprietary”, асуудлуудыг шийдвэрлэхэд оролцдог нэг
“Нээлттэй эх үүсвэр бүхий/Open source” чухал хэрэгсэл болоод байна.
гэх програм хангамжуудад өөр хоорондоо
ялгаатай үндсэн хоёр төрлийн лицензүүд
“Proprietary
license
model”
буюу
дагалдна. Аль ч лиценз бүхий програм “Өмчлөх эрх бүхий лицензтэй загвар”–
хангамжийг ашиглах боломжтой хэдий ын дор хөгжүүлсэн програм хангамж нь
ч “Free and Open Source” буюу “Үнэгүй, маш хязгаарлагдмал хэлбэрээр хийгдсэн
нээлттэй” програм хангамж нь тогтвортой байдаг тул хэрэглэгч өөрийн хүсэлтийн
ашиглах боломжтой, боломжийн өртөгтэй, дагуу өөрчлөхөд хүндрэлтэй байдаг.
програм хангамжийн нийлүүлэгчээс үл Харин “Open source license model” буюу
хамааралтай, өөрсдийн IT-ийн зах зээлд “Нээлттэй эх үүсвэр бүхий лицензтэй
бэхжүүлэх, өргөжүүлэх зэрэг боломжуудыг загвар” ––ын дор хөгжүүлсэн програм
олгодог давуу талуудтай.
хангамж нь хэрэглэгчдэд өөрийн хүсэлтээр
программыг өөрчлөн ашиглах боломжийг
Тогтвортой програм хангамжийг
олгодог. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах
ашиглах интерактив зургууд
холбоосоос харах https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html.
Усны нөөц, хот төлөвлөлт, ядуурал,
байгалийн нөөц, эсвэл өөр бусад
“Үнэгүй, нээлттэй” програм хангамжийн
төрөл бүрийн асуудлуудын талаарх лицензийг
хэрэглэгч
интернетээр
ажлыг
эхлүүлэхдээ
юуны
түрүүнд дамжуулан үнэ төлбөргүйгээр ашиглах
тухайн сэдвийнхээ талаар таамаглал, боломжтой. Хэрэглэгчдэд дараах хэд
ойлголттой болохын тулд тухайн зүйлд хэдэн давуу талууд олгож байдаг:
хамааралтай орон зайн зургийг харах
• Програм
хангамжийн
талаар
37
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•

•

•

ойлголттой ямар ч хүн эх кодыг
хүссэнээрээ өөрчлөх боломжтой.
Нэвтрэх боломжтой эх код зөвхөн
нэг л ханган нийлүүлэгчээр хязгаар
лагддаг ба аюулгүй байдалтай
холбоотой асуудлаас урьдчилан
сэргиийлэх боломжтой.
Хэрэглэгч нь тусгай хэрэгцээндээ
нийцүүлэн тухайн програм хангам
жийг өөрчилж болох ба анхдагч
зохион бүтээгчээс ямар нэгэн
зөвшөөрөл хүсэх шаардлагагүй.
Програм хангамжийг хэрэглэхэд
лицензийн төлбөр төлөхгүй.

Программ
хангамж
нь
бүрэн
агностик агууламжтай бөгөөд энэ нь
бүхий л төрлийн мэдээллийг програмд
төлөөлүүлэн оруулах боломжтой гэсэн үг.
Орчин цагийн гео-мэдээллийн менежмент
нь мэдээллийг дөт замаар ашиглах,
солилцох үйлчилгээний хүртээмжийг
нэмэгдүүлэхэд чиглэж байгаа бөгөөд Олон
Улсын Стандартчиллын Байгууллага
(ISO),
Дэлхийн
өргөн
хэрэглээний
вэб консерциум (W3C), Нээлттэй геомэдээллийн консерциум (OGC) болон
бусад
байгууллагуудаас
гаргасан
стандартуудыг мөрдөж ажилладаг.

Дүгнэлт
Гео-мэдээлэлтэй ажиллах
хэрэгцээ
шаардлагап “Үнэгүй, нээлттэй” програм
хангамжийн
маш
олон
сонголтууд
байна. Ухаалаг хэрэглээг аваад үзсэн ч
програм хангамжийн нэг нийлүүлэгчээс
хамааралтай байх шаардлагагүй юм.
Ялангуяа байгууллагууд тухайн програм
хангамжийн лицензэд зарцуулах мөнгөө
сургалт зохион байгуулах, тухайн програм
хангамжид нэмэлт өөрчлөлтүүд хийх,
өөр бусад зүйлст хөрөнгө оруулалт хийх
байдлаар үр ашигтайгаар зарцуулах
боломжтой. Програмын эх код нээлттэй
учир
IT
чиглэлийн
байгууллагууд
38
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програм хангамжийн чиглэлээр сургалт
явуулах, өргөжүүлэх зэргээр тухайн
зах зээлийг бэхжүүлж болох юм.
Түүнчлэн гео-мэдээллийг боловсруулдаг
“Үнэгүй, нээлттэй” програм хангамжийн
хэрэглээний цар хүрээ ихэнх тохиолдолд
ижил төстэй учир байгууллага хооронд
эсвэл улс дамнасан хамтын ажиллагааг
нээх бүрэн бололцоотой.
Холбоо барих: Ус Цаг Уур, Орчны 		
			Судалгаа,
Мэдээллийн Хүрээлэн
Утас: 		
327982
Цахим хуудас: www.eic.mn
И-мейл: 		
support@eic.mn
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POLICY BRIEF 4
Geodata management using Free and Open Source
Policy pointers
•

•
•

•
•
•
•
•

All projects that take place somewhere in the world benefit from digital,
interactive maps because of the spatial context needed for understanding.
Software for interactive maps is available under free licenses at no cost so
there is no need to buy software.
Local communities stand to benefit
from Free and Open Source Software
(FOSS) because the source code is
openly accessible and anybody suitably qualified can modify the code.
When you use FOSS you can not only
share problems but also the costs for
their solution.
A lot of spatial data is already available
in Mongolia that needs to be merged
through internet based services.
Access to spatial data should be facilitated through the adoption of a nationwide open data policy.
The legal framework regarding the
use of data should be harmonized to
avoid contradictory messages.
Sufficient funding should be allocated to ensure adequate data collection
and maintenance.

Abstract
Since all problems in our changing world
have a spatial context the use of special-

ised software to create interactive maps is
indispensible. This software comes with
two fundamentally different license models, proprietary and open source. Both will
do the required job but the Free and Open
Source Software will provide a sustainable
approach, a better cost/performance ratio,
supplier independency and the possibility to
strengthen the domestic IT market.
Interactive maps using sustainable
software
Whether you are dealing with water resources, urban planning, poverty, natural
resources or any other subject, before long,
you will want to see a map because it displays the topic in a way that is intuitive to understand. The basis for maps is data that is
very often collected in spreadsheets or databases. When the location, where the data
was collected, is provided in the form of coordinates you can use specialised software
called Geographical Information Systems
(GIS) to automatically create maps.
When the geographical information systems are accessible over the internet they
can also automatically communicate with
one another so that data from one country
or province can easily be shared with others. Automatic communication and sharing
are important aspects in our current world
where a lot of problems affect many peo39
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ple(s) and are global in scope.
Free and Open Source Software
Software developed under a propietary
license model severely restricts what a user
can do with the software. Software developed under an open source license model
grants the user the freedom to run, study,
modify and redistribute the software. Details
can be found at https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html.
In essence the Free and Open Source
Software (FOSS) is then distributed via the
internet without any license-cost to the user.
From a user point of view this has numerous
advantages:
•
•
•

•
•

the source code can be changed by
anybody who understands it, i. e. local
experts
accessible source code limits the dependency on one single supplier and
is ideal to prevent security issues
the software can be adapted to the
specific needs of the user without having to ask the initial creator; this can
also be done in the context of scientific projects
no license fees to use the software
can be used for education at schools
and universities, low budget projects
or volunteer work

The software is completely content agnostic meaning that any subject can be represented in the applications. For modern
geodata management accepted procedures
utilising standards from the International Organisation for Standardisation (ISO), World
Wide Web Consortium (W3C), Open Geospatial Consortium (OGC) and others should
be used resulting in services that facilitate
the easy exchange of data.

40
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Conclusion
For all geodata management needs there
are powerful software packages available
under a free software license, so from a rational perspective there is no need to enter
into a dependency with one single software
vendor. Especially for cash-strapped organisations spending the available money on
specific adaptations, training, support etc.,
instead of a license fee, is a prudent and
sustainable approach. Due to the openly
accessible source code local IT communities can be trained to provide programming
expertise and support, strengthening the
domestic market. Geodata management
requirements are often similar in scope
therefore utilising Free and Open Source
Software opens up the possibility for collaboration and procurement across institutional
and state boundaries.
Contact:
		
		
Tel:
Internet:
E-mail:

Information and Research
Institute of Meteorology,
Hydrology & Environment
+976 - 11 – 327982
www.eic.mn
support@eic.mn
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Усны боловсрол
Хураангуй
Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент
(УННМ) нь НҮБ-аас гаргасан “Эх
дэлхийгээ шинэчилье: 2030 Тогтвортой
хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн зорилтуудтай
(Зорилт 6) уялдсан байх бөгөөд
тогтвортой хэрэглээг хангасан, эрүүл
ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар
хүн амыг хангахад орчин үеийн дэвшилтэт
технологийг ашиглах, талуудын оролцоо,
тэдний хэрэгцээг тэнцвэртэй хадгалахад
зорьдог. Байгаль орчны тухай бүх нийтийн
боловсролыг нэмэгдүүлэх үйл явц бол
төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт
амжилттай, үр дүнтэй байх үндэс суурь
болно. Боловсролын аль ч шатанд “Ус”ыг яагаад амьдралын эх булаг гэж үздэг

тухай, усны экосистемийн үйлчилгээ
гэж юу болох тухай мэдлэг, мэдээллийг
зайлшгүй олгож байх ёстой.
Монгол орон бол усны нөөцийн хувьд
жигд бус тархалттай, хуурай гандуу
бүс нутагт багтдаг. Иймд Mонгол орны
усны нөөцийн менежментийг тогтвортой
хэрэгжүүлэхэд
талуудын
оролцоо,
тэдэнд усны талаарх мэдлэг мэдээллийг
тэгш хүргэх, хэрэгжүүлэх, боловсон
хүчний чадавхийг хөгжүүлэх асуудал нэн
чухал юм. Энэхүү бодлогын зөвлөмжөөр
Монгол орны боловсролын бүх шатанд
“Усны боловсрол” –ын талаар авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зөвлөмжүүдийг
боловсруулан санал болгож байна.
41
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Зөвлөмж

шаардлагатай. Тиймээс физик,
хими, газарзүй, биологийн заах
аргазүйн багш нар хамтран “Усны
тухай нэгдсэн ойлголт”-ыг сурагчдад
олгох
сургалт,
хөтөлбөрүүдийг
боловсруулж, нэвтрүүлэх.
Танхимын бус сургалт: Танхимын
бус сургалтыг сурагчдын дунд
зохион байгуулах нь байгаль
орчин,
экологийн
асуудлуудын
талаар таньж мэдэх, байгаль орчны
асуудлуудын хэрхэн шийдвэрлэж
болох арга замыг ойлгох, анги
танхимд эзэмшсэн онолын мэдлэгээ
бэхжүүлэх, өргөжүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой. Сургалтыг Байгаль
орчны сургалтын төвүүд, Эрдэм
шинжилгээний лабораториуд, Бохир
ус цэвэрлэх байгууламжууд эсвэл
бүүр гол горхи дээр хүртэл зохион
байгуулах боломжтой. Иймд багш
нарыг хээрийн аялал, сургалтыг
зохион байгуулах боломжоор хангах,
тэдний энэ үйл ажиллагааг дэмжих.
Танхимын болон танхимын бус
сургалтаар олгох боломжгүй мэдлэг,
мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэлийг
(баримтат
кино,
богино хэмжээний видеоо зэрэг)
ашиглан танилцуулах.
Багш нар тал бүрийн мэдлэгтэй
байх, шинэ мэдлэг мэдээлэлд
суралцаж
байх
шаардлагатай.
Иймд багш нарыг мэргэшүүлэх
болон давтан сургалтад зайлшгүй
хамруулж, хүрээлэн буй орчин
судлалын хичээл, түүний арга
зүйд
инновацийг
нэвтрүүлэх,
эрдэм
шинжилгээ,
судалгааны
багаж хэрэгслийг (усны химийн
шинжилгээний гэх мэт) ашиглах
боломжоор хангах.
Сүлжээ
сургуулиудыг
үүсгэн
байгуулж, багш нарын мэдлэг,
чадвараа солилцох боломжоор
хангах.

УННМ МоМо төсөл нь 2006 оноос хойш
Монгол орны томоохон голууд, үүний
дотор Хараа голын сав газарт УННМ-ийн
зарчим болох усны нөөцийн тогтвортой
хэрэглээг
хангах,
усны
нөөцийн
менежментийг голын сав газрын түвшинд
хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд үндэстний
болон орон нутгийн түвшинд усны
салбарын боловсон хүчний чадавхийг
хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн
ажлын үр дүн, туршлагад тулгуурлан
дараах зөвлөмжүүдийг хүргүүлж байна.
Бодлогын
зөвлөмжийг
сургуулийн
өмнөх боловсролоос дээд боловсрол,
эрдэм шинжилгээ, судалгааны түвшинд,
цаашлаад бүх нийтийн усны боловсролд
хандуулж боловсруулсан болно.

•

Сургуулийн өмнөх боловсрол
•

•

Бага насны хүүхдүүдийн онцлог,
чадвар, бүтээлч үйлийг хөгжүүлэх,
насан туршийн боловсролын суурь
чадварыг эзэмших явцад “Усны үр
ашигтай хэрэглээ”, “Байгаль дэлхий,
гол горхи, загас жараахайг хайрлах
зан үйл”-д сургах үйл ажиллагааг
зохион байгуулах.
“Усны боловсрол”-ын сургуулийн
өмнөх боловсрол эзэмшүүлэхэд
шаардагдах ном, гарын авлага,
сургалтын үзүүлэн болон тоглоом,
бусад хэрэглэгдэхүүнийг хөгжүүлэх,
түгээн дэлгэрүүлэх.

•

•

Бага дунд боловсрол
•
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Хамтарсан сургалтын хөтөлбөр:
Байгаль орчны асуудлууд нь
нарийн нийлмэл, төвөгтэй учир
ямагт олон талт шийдлийг шаардаж
байдаг бөгөөд “Ус”-ны тухай
мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалтад
салбар дундын мэдлэг зайлшгүй

•
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Дээд боловсрол

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа

•

•

•

•

•

“УННМ”-ийн сургалтын хөтөл
бөрийг боловсруулж, сургалтад
нэвтрүүлэх арга замаар Монгол
улсын бүхий л их, дээд сургуулиудын
түвшинд байгаль, нийгмийн ухааны
салбаруудыг
хамрах
“Салбар
дундын”
сургалтын
хэлбэрийг
дэмжих.
“Ус”
сэдвийн
дор
зохион
байгуулагдаж байгаа олон улсын
сургалт, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд
(Германы Эрдмийн Солилцооны
албанаас зарласан DAAD “NAWAM”
хөтөлбөр)
залуу
судлаачид,
оюутнуудыг идэвхитэй хамруулах.
Эрдэм шинжилгээ, судалгаанд
засгийн газрын санхүүжилтийн
хэмжээг
нэмэгдүүлэх.
Үүний
тулд үндэсний хэмжээнд төсөл
хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхээс
гадна
хамтарсан
төслүүдийн
санхүүжилтэнд дэмжлэг үзүүлэн
ажиллах.
Усзүйч, гидротехникч, гидрогео
логич,
ус
хангамж,
ариутгах
татуургын инженер зэрэг нарийн
мэргэжлийн боловсролыг сонгон
эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

Мэргэжлийн боловсрол
•

Бохир ус цэвэрлэгээний төвлөрсөн бус
(бага оврын цэвэрлэх байгууламжууд)
байгууламжуу
дыг шинээр байгуулж
байгаа
тай
холбогдуулан
эдгээр
байгууламжуудад ажиллах техник,
мэргэжлийн ажилтнуудын эрэлт
хэрэгцээ өндөр байгаа болно. Иймд
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн
төвүүдэд энэ чиглэлээр урт, богино
хугацааны
сургалтуудыг
зохион
байгуулах,
сургалтын
агуулгыг
хөгжүүлэх.

•
•

Монгол
орны
усны
чанар,
нөөц, горимын талаарх эрдэм
шинжилгээний суурь болон шинжлэх
ухааны төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх, санхүүжилтийн
хэмжээг нэмэгдүүлэх.
Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийг
санаачлан хэрэгжүүлэх.
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны үр
дүнг олон нийтэд танилцуулах,
түгээн
дэлгэрүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлэх.

Бүх нийтийн боловсрол
•

•

•

Монгол
орны
усны
нөөцийг
хамгаалах чиглэлд баримтат киног
бүтээх анхааран ажиллаж, орон
нутгийн болон үндэсний телевизийн
сувгуудаар түгээн цацах, киног
бүтээх үйл ажиллагаанд дотоодын
болон олон улсын эрдэмтэн,
судлаачдыг татан оролцуулах.
Богино
хугацааны
видео
клипүүдийг нэн ялангуяа сургалтын
зорилгоор
бүтээх,
телевизийн
ерөнхий хөтөлбөрийн агуулгад
багтаах замаар танилцуулах.
Дэлхий Усны Өдрийн (жил бүрийн
3 дугаар сарын 22-ны өдөр) ач
холбогдлыг
нэмэгдүүлэх,
олон
нийтийн анхаарлыг хандуулах,
хэвлэл
мэдээллийн
салбарыг
өргөнөөр татан оролцуулах.

Холбоо барих:
Др. Проф. Мартин Пфайффер
| martin.pfeiffer@ufz.de
ХБНГУ-ын
Хүрээлэн
буй
орчны
судалгааны Хелмхолтц төвийн эрдэм
шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан
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POLICY BRIEF 5
Water Education
Summary
Integrated Water Resource Management
(IWRM) balances the needs of all stakeholders with the natural productivity of the
country and uses modern technology and
advance strategies to ensure sufficient water supply in near future according to UN’s
Sustainable Development Goals (SDG6).
The awareness for water as the essential
source of life and knowledge about water-related ecosystem services has to be strengthened at any level of education. Environmental awareness is the basis for a sustainable
policy that takes into consideration scientific
knowledge on ecosystem functioning, environmental hazards and up-to-date technical
solutions. Successful policy in the age of
global change must be science based and
founded on a public awareness of the upcoming ecological problems at the global,
regional and local scale.
Mongolia is an arid region with scarce
water resources. Management of water resources in Mongolia should be sustainable,
science based and fostered by newest technology. Moreover, successful implementation of sustainable water resources management in Mongolia is equal participation of
stakeholders, and capacity building of them.
This policy brief contains explicit recommendations for the steering of education and research in the Water education in Mongolia in
the upcoming years.

Recommendations
Based on the scientific assessment of
water-related challenges and the identification of future capacity needs in Mongolia,
the IWRM MoMo project has developed and
tested tools, strategies and models for education and training that are adapted to the
specific situation in Mongolia since 2006.
This policy brief comprises guidelines and
recommendations to implement current advances in IWRM into the Mongolian educational system and scientific research.
Kindergarten education
•

•

According to the lifelong education
and training of children in young ages,
the capacity building programs on
“Sustainable water use” and ‘Loving
Nature and Wild Life’ should be developed.
Education materials such as books,
handouts, brochures, toys, and other tools related to the topic of Water
should be developed and used.

School education
•

Environmental problems are complex
and need multidisciplinary solutions.
An interdisciplinary approach to the
teaching object “water” is necessary.
Water chemistry is influenced by geology and human impact and has direct
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•

•

•

•

influence on the organisms that live in
it. Teachers of different subjects (e.g.
physics, chemistry, geography, biology) should cooperate in assessing environmental questions.
Field trips provide direct experience
of ecological problems and technical solutions. Environmental lectures should be complemented by
hands-on activities for students during excursions to e.g., environmental
training centers and scientific labs,
waste water treatment plants or natural river sections. Teachers should
be encouraged to leave schools and
demonstrate their abilities in the field.
Longer stays in schools’ country hostels should be used for environmental
education.
Media, like video films and internet
should be used to demonstrate environmental issues, particularly those
that cannot be experienced in the direct vicinity of schools.
Teachers are multiplicators of knowledge. Training of teachers is necessary to incorporate innovative teaching methods in environmental science
and foster their ability to handle basic
scientific equipment (e.g. for water
analysis).
School networks can be used to
circulate equipment and exchange
teachers’ knowledge.
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•

•

Vocational education
• The increasing number of decentralized waste water treatment plants implicates a higher need for skilled operators,
plumbers and service providers. Specialized training courses and vocational schools
have to be developed and provided.
Research and Data Exchange
•

•
•

University Education
•

•
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Implementation of IWRM study programs should be encouraged in natural and social sciences at all Mongolian universities.
International student summer schools
and scholarship programs on water
topics (like the NAWAM program of
DAAD) help to expose Mongolian students to international expertise

Governmental funding of water research should be improved. This
should include both, a national research agenda (and its regular assessment) and co-funding of joint
projects with partners from abroad. A
small grant program for environmental field studies should be launched for
Mongolian students.
Technical universities should motivate
new entry students on studying hydrology, hydrogeology, hydraulics,
water supply and wastewater disposal.

Effective Science, Technology and Innovation projects on water research in
Mongolia should be implemented and
government should increase the funding.
Initiatives of international cooperation
on joint projects are essential.
Promotion of scientific results and outcomes of research projects should be
constantly organized.

Public education
•

The Mongolian National Film Academy should encourage the production
of documentary films for national
and regional TV channels. In that way,
environmental issues such as water-related challenges could be communicated to the general public. Such
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films should not only address different
target groups, but also include the expertise of Mongolian and international
scientists.
Short video clips may be produced
especially for teaching purposes
in schools, but also for general TV
screenings.
World Water Day (22nd March every
year) should be used to raise awareness about water-related problems
both in Mongolia and at a global level.
Concerted activities in schools, universities and wide media coverage could
help to maximize public attention.

Contact:
PD Dr. Dr.h.c Martin Pfeiffer | martin.
pfeiffer@ufz.de
Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Magdeburg, Germany
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Монгол оронд УННМ-ийг хэрэгжүүлэх нь: Захиргаа,
санхүүгийн асуудлын хамрах хүрээ
Хураангуй
Монгол орны голын сав газар (ГСГ)уудад тогтвортой ус ашиглалтыг хөхиүлэн
дэмжих зорилгоор сүүлийн жилүүдэд
Голын сав газрын захиргаа (ГСГЗахиргаа),
зөвлөл (ГСГЗөвлөл) шинээр үүсгэн
байгуулагдах болсон. Үүний зэрэгцээ
төсвийн төвлөрлийг сааруулах үйл явц
эрчимтэй явагдаж буй. Эдгээр захиргаа,
зөвлөл нь байгуулагдаад удаагүйн дээр
захиргаа, санхүүгийн хувьд хэд хэдэн
асуудалтай тулгарсан байна. Эдгээр
асуудлыг олж тогтоох, холбогдох бодлогын
зөвлөмжийг
боловсруулах
гаргахад
48

энэхүү бодлогын хураангуй чиглэсэн
болно. Уг бодлогын хураангуйг Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ),
Хараа ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөлийнхөнтэй
хийсэн
ярилцлагуудад
үндэслэн
боловсруулав. Бодлогын хураангуйн
өмнөх хувилбаруудыг 2017 оны 9 дүгээр
сард болсон УННМ-МоМо “Мэдлэг
туршлагаа түгээн дамжуулах нь” олон
улсын бага хурлын үеэрх семинар, 2018
оны 5 дугаар сард БОАЖЯ-ны өндөр
түвшний төлөөлөлтэй хийсэн уулзалтын
үеэр тус тус хэлэлцсэн байдаг.
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Үндэслэл
Голын сав газрын менежмент (ГСГМ)ийн концепт нь усны нөөцийн тогтвортой
ашиглалтыг хөхиүлэн дэмжих үүднээс
ГСГ-уудын түвшинд усны нөөцийн
менежмент явуулахад чиглэдэг. Үүний
зэрэгцээ ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөлийг
тусгай
зорилго
бүхий
байгууллага
хэлбэрээр үүсгэн байгуулагддаг. Хэрэв
эдгээр байгууллагын санхүүжилт нь
хүрэлцээгүй, эсвэл тухайн ГСГ-т үйл
ажиллагаа явуулж буй засаг захиргааны
бусад байгууллагатай ижил чиг шугаманд
хамтран
ажиллахгүй
тохиолдолд
ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөл үр өгөөжөө
төдийлэн сайн өгөхгүй байх талтай.
Монгол оронд ГСГМ-ийг хэрэгжүүлэхэд
тулгарч
буй
асуудлуудыг
ухаж
ойлгох үүднээс бид
“ГСГЗахиргаа,
ГСГЗөвлөлийн байгуулалт”-ыг “Төсвийн
төвлөрлийг
сааруулах
шинэтгэлийн
голлох
зарчмууд”-тай
эсрэгцүүлэн
шинжилж үзсэн юм (Домбровский болон
бусад. 2018 он). Товчхондоо, төвлөрлийг
сааруулах шинэтгэлд: (1) ажил үүрэг,
холбогдох зардлыг орон нутгийн засаг
захиргааны түвшинд шилжүүлэх; (2)
орлого (бүрдүүлэлт)-ыг мөн орон нутгийн
түвшинд шилжүүлэх; (3) төсвийн тэнцэл
тус тус хамаарна. Төсвийн тэнцэл ёсоор
орлого нь ажил үүрэг, холбогдох зардлын
хэрэгцээнд нийцсэн байх шаардлагатай.
Тиймээс бид дараах гурван асуудлыг
шинжилсэн болно. Үүнд: i) ГСГЗахиргаа,
ГСГЗөвлөл болон орон нутгийн засаг
захиргааны бусад байгууллагын хоорондох
усны засаглалын янз бүрийн ажил үүрэг
(гүйцэтгэх чадварууд)-ийг хэрхэн албан
ёсоор хуваарилах вэ? ii) ГСГЗахиргаа,
ГСГЗөвлөл болон орон нутгийн засаг
захиргааны бусад байгууллагын устай
холбоотой ажил үүргийн албан ёсны
(formal) ба бодит хэрэгцээт (de facto)
санхүүжилтийг хэрхэн бэлтгэж, төлөвлөх
вэ? iii) ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөл болон
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орон нутгийн засаг захиргааны эрх бүхий
бусад байгууллага хэрхэн зохицуулалт
хийх эсвэл өрсөлдөх вэ? Энэ нь усын
нөөцийн тогтвортой ашиглалтын хувьд
юуг илэрхийлэх вэ?

Судалгааны гол үр дүн
Усны засаглалын ажил үүргийн
албан ёсны хуваарилалт
Монгол
Улсын
холбогдох
хууль
тогтоомжийн дагуу орон нутгийн засаг
захиргааны түвшинд усны засаглалд
ГСГЗахиргаа,
ГСГЗөвлөл,
аймгийн
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
(АБОАЖГ), Засаг дарга (ЗД), Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал (ИТХ) зэрэг янз
бүрийн оролцогч тал багтдаг. Хүснэгт 1-т
ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөл, АБОАЖГ-ын
голлох албан үүргүүдийг, Хавсралт 1-т
орон нутгийн засаг захиргааны холбогдох
бүх байгууллагын засаглалын чиглэлээрх
үүргүүдийн хуваарилалтыг тус тус
харуулав.
Зарим
ажил
үүрэг
(идэвхтэй)
хөдөлмөрийн хуваарилалтын хүрээнд
маш тодорхой байсан бол, зарим ажил
үүргийг хуваан хийж гүйцэтгэдэг хэмээн
тодорхойлжээ. Нэг бус засаг захиргааны
байгууллагад хэд хэдэн үүрэг хуваарилсан
боловч, эдгээр ажил үүргийн давхардлыг
хэрхэн зохицуулах тухай хууль эрх зүйн
ямар нэг тодруулга/гаргалгаа байхгүй.
Ус ашиглах болон бохир ус хаях
зөвшөөрөлд
хамаарах
хөдөлмөрийн
хуваарилалт нь тодорхой байна. Усны
тухай хуулийн дагуу БОАЖЯ 100 м3/
хоногоос дээш хэмжээтэй ус ашиглах
зөвшөөрөл, ГСГЗахиргаа 50-100 м3/
хоног хэмжээтэй ус ашиглах зөвшөөрөл,
АБОАЖГ 50 м3/хоногоос доош хэмжээтэй
ус ашиглах зөвшөөрлийг тус тус олгодог.
Зөвшөөрөл олголтыг харьцангуй доод
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түвшний байгууллага болох сумын засаг
дарга хийдэг бөгөөд 50 м3/хоногоос доош
хэмжээтэй ус ашиглалтын зөвшөөрөл
олгодог аж.
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хатан байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой
гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв
ажил үүргийн давхардал нь зохицуулалтын
нарийвчилсан заалтуудтай хослоогүй,
эсвэл
холбогдох
байгууллагуудын
ГСГЗахиргаа, АБОАЖГ нь гол мөрний санхүүжилт
хэсэгчилсэн
байдлаар
урсац бүрэлдэх эхүүдэд тооллого хийх, дутуу (доорх хүснэгтийг харна уу) байх
гарсан үр дүнг БОАЖЯ-нд тайлагнах зэрэг тохиолдолд бид эдгээрийг асуудалтай гэж
жилийн усны тооллогод бэлтгэх, тооллого авч үздэг. Учир нь зарим үүрэг даалгавар
явуулах үүрэг даалгаврыг хуваан хийж давхацсан байдлаар биелсэн байхад
гүйцэтгэдэг. Гэхдээ чухам юунаас болоод зарим нь гүйцэт биелээгүй байх жишээтэй.
энэхүү үүрэг хариуцлагыг хуваан гүйцэтгэх
болсон, яагаад холбогдох зардлыг
ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөл, АБОАЖГхуваахад хүрсэн тухайд холбогдох хууль
ын албан ёсны санхүүжилтийн
тогтоомжийн хүрээнд гаргасан ямар нэг
бэлтгэл/төлөвлөгөө
журам байхгүй.
Монгол
Улсын
хэмжээнд
Дата, мэдээллийн менежмент; ус ГСГЗахиргаадыг
улсын
төсвөөс
ашиглалт дахь хяналт-шинжилгээ болон санхүүжүүлдэг. АБОАЖГ-уудын хувьд
хуулийн хэрэгжилт; хуулийг мөрдлөг орон
нутгийн
төсвөөс
санхүүждэг.
болгох; тодорхой түвшинд эдгээр оролцогч ГСГЗөвлөлүүд нь оролцогч талуудын
талын арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт форум/чуулга/ тул төр засгаас тогтмол
зэрэгт давхардал өндөр түвшинд байна. санхүүжилт авдаггүй. Гэсэн хэдий ч
Тухайлбал, ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөл, ГСГЗахиргаа,
ГСГЗөвлөл,
АБОАЖГ
ЗД, улсын байцаагчид, байгаль орчин аль аль нь Хүснэгт 2-т харуулсан хууль
хамгаалагчид нь бүгдээрээ зөвшөөрлийг эрх зүйн тодорхой байдлаас үүдэн ус
хүчингүй болгох үүрэг гүйцэтгээд явж ашиглалтын төлбөрийг санхүүжилтийн
байх боломжтой. Усны тухай хуулийн нэг эх үүсвэрээ болгох хүлээлттэй байгаа
дагуу аймгийн ЗД нар устай холбоотой юм.
арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах,
ГСГЗахиргаа
ГСГМ-ийн
Хүснэгт 2-т харуулсанчлан Төсвийн
төлөвлөгөө (ГСГМТ)-ний хэрэгжилтийг тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах
зохицуулах үүргийг тус тус хүлээдэг. тухай хуулиар ус ашиглалтын төлбөрийн
АБОАЖГ нь Усны тухай хуульд заагаагүй орлогыг аймгийн орлого хэмээн зааж өгсөн
буюу засаг дарга нарын өмнөөс холбогдох байдаг. Гэтэл бусад хууль тогтоомжид
арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлдэг бодит ус ашигласны төлбөрийн 35 хувийг
нөхцөл байдлыг бид ойлгож буй. Үүний байгаль орчныг хамгаалахад зориулах,
зэрэгцээ хэрэгжилтийн шатан дахь энэхүү хувь хэмжээ нь улсын төсөвт
ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөлийн үүргүүд хамаарах Байгаль орчин, уур амьсгалын
зарим талаараа тодорхойгүй хэвээр өөрчлөлтийн сангаар дамжих ёстой хэмээн
байна.
хуульчилсан. Хэрэв энэ нь бодитой байсан
бол, ГСГЗахиргаа, магадгүй ГСГЗөвлөл ус
Ажил үүргийн давхардал нь “ялгаж ашигласны төлбөрийн орлогын тодорхой
салгах төсвийн зарчим”-тай зөрчилддөг. хувь хэмжээг хүртэх боломжтой гэх. Гэтэл
Гэхдээ давхардсан ажил үүргүүд нь Төсвийн тухай хууль нь Монгол Улсын
системийн цочрол (шок)-д үзүүлэх уян хэмжээнд улсын болон орон нутгийн
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төсвийн харилцааг зохицуулдаг гол хууль
бөгөөд бусад холбогдох хууль тогтоомжоо
дээгүүр тавигддаг хэмээн бид ойлгосон.
УИХ дээрх асуудлыг, мөн байгалийн
нөөц ашигласны 35 хувийг Байгаль
орчин, уур амьсгалын санд (улсын төсөвт)
байршуулах саналыг хэлэлцэж байгаа
гэж бид ойлгосон. Хэрэв энэхүү хуулийн
нэмэлт, өөрчлөлт батлагдан хэрэгжвэл,
БОАЖЯ-ны зүгээс эдгээр төлбөрийн
тодорхой хувь хэмжээг ГСГЗахиргаанд,
магадгүй
ГСГЗөвлөлд
байршуулах
боломж бүрдэх талтай. Нээлттэй асуулт:
энэ нь Төсвийн тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах шаардлага үүсгэх болов
уу? Хэрэв тийм бол, энэ нь юу дагуулах
бол, юунд хүргэх бол? Ус ашигласны
төлбөрийн тухайд нэмж хэлэхэд, 2012 онд
батлагдсан Ус бохирдуулсны төлбөрийн
тухай хуулинд усны менежментийн арга
хэмжээнүүдийг санхүүжүүлэх боломжит
эх үүсвэр бол ус бохирдуулсны төлбөр
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гэж заасан байдаг. Ус бохирдуулсны
төлбөр нь Байгаль орчин, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн сангийн хөрөнгийн эх үүсвэр
болох байх гэж урьдчилан харж буй. Гэсэн
хэдий ч ус бохирдуулсны төлбөр Монгол
Улсад хараахан хэрэгжээгүй байгаа
бөгөөд УИХ-ын гишүүд Ус бохирдуулсны
төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах асуудлыг хэлэлцсэн хэвээр.
Ус бохирдуулсны төлбөрийн орлогоос
хамгийн багадаа 50 хувийг нь бохир ус
цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг
дэмжихэд зориулах ёстой гэсэн санал,
санаачилга гарч ирснийг бид мэдэж байгаа.
Тиймээс Ус бохирдуулсны төлбөрийн
тухай хууль нь ГСГЗөвлөлүүдийг шууд
дэмжихгүй байх ч талтай. Харин уг хууль
нь цаашид бохир усыг өндөр чанартай
түвшинд цэвэрлэх боломжоор хангах,
мөн бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудын
санхүүжилтийг дэмжихэд овоохон түлхэц,
урамшуулал болох нь тодорхой.

Хүснэгт 1: ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөл, АБОАЖГ-ын албан ёсны үүрэг хариуцлага
ГСГЗахиргаа
ГСГЗөвлөл
АБОАЖГ
• Аймгийн түвшинд усны
• Оролцогч талуудын оролцоог
• ГСГМТ-ний төслийг
тооллого, мэдээлийн санг
хангах
боловсруулах, авч хэрэгжүүлэх
зохион байгуулах
• ГСГМТ-нд санал зөвлөмж
тодорхой арга хэмжээнүүдийг
• 50 м3/хоногоос доош
оруулах
төлөвлөх
• Хэрэгжилтийн явцад оролцогч
хэмжээтэй ус ашиглалтын
• Сав газрын хэмжээнд усны
талуудтай хамтран ажиллах,
талаар шийдвэр гаргах,
тооллого явуулах, мэдээллийн
үйл явцыг үнэлэх
50-100 м3/хоног хэмжээтэй
санг удирдан зохион байгуулах
• ГСГМТ болон түүний
ус ашиглалтад зөвшөөрөл
• 50-100 м3/хоног хэмжээтэй
ус ашиглах талаар шийдвэр
хэрэгжилтийн үйл явцын
олгох
гаргах, 100 м3/хоногоос
талаар олон нийтэд мэдээлэх
• Усны янз бүрийн ашиглалтад
дээш хэмжээтэй ус ашиглах
• ГСГЗахиргааны ажлыг үнэлж
хяналт-шинжилгээ хийх
зөвшөөрөл олгох
дүгнэх (A/57 тоот тушаал)
• Усны тухай хууль
• Ус ашиглалтын төлбөрийг
• Ус ашиглагчдад хяналттогтоомжуудын хэрэгжилтэд
тооцдог үндэслэлийг
шинжилгээ хийх
хяналт-шинжилгээ хийх
тодорхойлох
• Олон нийттэй зөрчилдөөн
• Усны нөөц ба ашиглалтад
үүссэн үед ус ашиглалтын
хяналт-шинжилгээ хийх
зөвшөөрлийг хураах эсвэл
• Ус ашиглалтын зөвшөөрлийг
түр цуцлах талаар БОАЖЯ-нд
цуцлах тухай шийдвэр гаргах
санал зөвлөмж хүргүүлэх
• ГСГМТ-ний хэрэгжилтийг
• Байгаль орчинд учруулсан
зохицуулах
хохирлын төлбөрийн талаар
санал зөвлөмж гаргах
• ЗД, байгаль хамгаалагчтай
хамтран тодорхой арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлэх
Эх сурвалж: Усны тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Ус бохирдуулсны төлбөрийн
тухай хууль, 2018 оны А/57 тоот тушаалд голлон суурилсан зохиогчийн төлөөлөл. Мөн Домбровский
ба бусад. (2018) Родригез-де-Франциско ба бусад. (2017) –ыг харах
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Хүснэгт 2: Ус ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн заалтууд

Эх сурвалж

Ус ашигласны төлбөрийн тухай заалтууд

Төсвийн тухай хууль, Байгаль
орчныг хамгаалах тухай хууль

Усны ашигласны төлбөр нь аймгийн орлогын эх үүсвэр байна
(зориулалтыг нь дурдаагүй).

Байгалийн нөөц ашигласны
төлбөрийн тухай хууль

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 35-аас доошгүй хувийг
усыг хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд зарцуулна

Засгийн газрын тусгай сангийн
тухай хууль
43 дугаар тогтоол
A /57 тоот тушаал/тогтоол
(2018)

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тодорхой хувь хэмжээ нь
Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сангийн орлогын эх
үүсвэр байна.
Усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын тодорхой хувь хэмжээг
тухайлбал, ГСГМТ-г хэрэгжүүлэх, ГСГЗахиргааны үйл ажиллагааг
дэмжихэд зарцуулна.
Усны нөөц ашигласны төлбөр нь ГСГЗөвлөлийн үйл ажиллагааны
санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэр байна.

ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөл,
АБОАЖГ-ын бодит хэрэгцээт
санхүүжилт
Хараа
ГСГЗахиргаа
2013
онд
байгуулагдсан. Ерөө ГСГЗахиргаатай 2015
онд нэгдэж, Хараа-Ерөө ГСГЗахиргаа болж
нэгтгэн байгуулагдсан. Бодит байдал дээр
уг ГСГЗахиргааны боломжит санхүүжилтэд
үндсэн зардлыг гол төлөв багтдаг (2016
оны Хавсралт 2-ыг харна уу). Тиймээс
Хараа-Ерөө ГСГЗахиргаанд ус хамгаалах
чиглэлээр төлөвлөх, хяналт-шинжилгээ
хийх, хэрэгжүүлэх зэрэг санхүүжилтгүй,
ихээхэн эрх мэдлүүд өгөгдсөн. Энэ
байдал нь эдгээр үүргийн биелэлтийн үр
дүнг ихээхэн хязгаарладаг. Түүнчлэн тус
ГСГЗахиргааны хувьд төсвийн тэнцэл
биелэгддэггүй болохыг харуулж буй.
АБОАЖГ-ууд нь байгаль орчныг
хамгаалах өндөр төсөвтэй байдаг. Гэхдээ
2016 онд Дархан-Уул аймгийн БОАЖГ
нь устай холботой төслүүдэд ямар ч
санхүүжилт байршуулаагүй бөгөөд байгаль
орчныг хамгаалах чиглэлээр ус ашигласны
төлбөрийн 35 хувийг зориулаагүй байна.
Энэ нь Монгол оронд тулгардаг ерөнхий
асуудал бид ойлгож байгаа бөгөөд БОАЖЯ
Үндэсний аудитын газраар энэ асуудлыг
шалгуулах хүсэлт тавьсан байдаг.
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Оролцогч
талуудтай
хийсэн
ярилцлагуудаас харахад санхүүжилт
хүрэлцээгүй байгаа асуудал нь үүрэг
хариуцлагын давхардлын асуудлыг улам
дордуулах боломжтой. Ус ашигласны
төлбөрийн тухай хууль тогтоомжууд дахь
өөр хоорондоо уялдаагүй, харш заалтууд
нь АБОАЖГ болон ГСГЗахиргаа хоорондоо
өрсөлдөхөд хүргэсэн нь байгууллагуудын
хоорондох итгэлцлийг дордуулж, улам
хүндрэлтэй болгож байна. Хараа-Ерөө
ГСГЗахиргаа болон Дархан-Уул аймгийн
БОАЖГ 2017 онд Харилцан ойлголцлын
санамж бичиг байгуулж, тус тусын үүрэг
хариуцлагаа тодорхойлохыг эрэлхийлсэн
байдаг. Энэ нь урагшаа чиглэсэн алхам
мөн боловч дан ганц санамж бичгээр
хүрэлцэхгүй
байгаа
санхүүжилтийн
асуудлыг шийдвэрлэхэд бэрх юм.
Хийж гүйцэтгэсэн бодитой үүрэг
даалгавар
Усны менежментэд оролцогч янз
бүрийн талын хувьд, хийж гүйцэтгэсэн
хууль/албан ёсны (de jure) ба бодит
хэрэгцээт (de facto) үүрэг даалгаврын
хооронд хэд хэдэн гажилт байна. Үүнийг
ГСГЗахиргаадын
хувьд
ерөнхийдөө
доор харуулсан боловч илүү иж бүрэн
шинжилгээ хийснээр баталгаатай болох
боломжтой. Хараа-Ерөө ГСГЗахиргаа
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нь Усны тухай хуулинд заасан ажил
үүргүүдийг бүгдийг нь биш, заримыг нь
л хийж гүйцэтгэдэг. Уг хуулийн дагуу ус
ашиглах болон бохир ус хаях зөвшөөрөл
олгох өөрийн үүргийг гүйцэтгэдэг. ХарааЕрөө ГСГЗахиргаа нь эрх бүхий бусад
байгууллагатай хамтран хяналт шалгалт
хийх болон усны тооллого боловсруулах
үйл ажиллагаанд оролцдог байна.
Гэсэн хэдий ч ГСГЗахиргаа өдийг
хүртэл манлайллыг гартаа аваагүй
бөгөөд ГСГМТ-ний төслийг боловсруулах
ажилд бараг л оролцдоггүй. БОАЖЯ 2015
онд ГСГМТ-ний төсөл боловсруулах чиг
үүрэг бүхий зөвлөх баг авч ажиллуулсан
байдаг. Ажил нь БОАЖЯ-ны шаардлагад
нийцэхгүй байсан тул 2017 онд МоМо
төслийн
багаас
өөр
консалтант
санхүүжүүлэх боломжтой эсэх талаар
хүсэлт тавьж, МоМо төслийн санхүүгийн
дэмжлэгтэйгээр 2017 оны сүүлч үеэс
хойш шинэ консалтант/зөвлөх ГСГМТ-ний
төслийг боловсруулж байна.
Хараа-Ерөө
ГСГЗахиргаа
санхүү
жилтийн
асуудлаас
үүдэлтэйгээр
ГСГЗөвлөл байгуулах асуудлыг удаан
хугацаанд хойш тавьсан. Хараа-Ерөө
ГСГЗөвлөлийг байгуулах хурлыг 2017
оны 10 дугаар сард МоМо төслөөс
санхүүжилттэй зохион байгуулж, БОАЖЯ
уг ГСГЗөвлөлийг 2017 оны 12 дугаар
сард баталжээ. Харин 2018 оны 9 дүгээр
сард МоМо төслийн хугацаа дуусгавар
болох бөгөөд түүнээс хойш Хараа-Ерөө
ГСГЗөвлөлийн уулзалт, хурлыг цаашид
хэрхэн санхүүжүүлэх нь тодорхойгүй
байна.

Дүгнэлт
Ерөнхийдөө Монгол орны ГСГМийн хувьд засаглалын хүрээнд хийгдэх
ажлууд учир дутагдалтай, ажил үүргийн
давхардал
үүссэн,
ГСГЗөвлөлийн
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санхүүжилт хангалтгүй, ГСГЗахиргааны
санхүүжилт хүрэлцээгүй, ГСГЗахиргаа
болон орон нутгийн засаг захиргааны
байгууллагуудын хооронд санхүүжилтийн
асуудлаарх өрсөлдөөн байдаг болох
нь
бидний
хийсэн
шинжилгээгээр
тогтоогдсон. Гэсэн ч бид хамтын
ажиллагааны анхан шатны бэлтгэл/
төлөвлөгөөг бодож олсон. Монгол Улсад
төсвийн төвлөрлийг сааруулах үйл
явц өдгөө ид өрнөж байгаа ч үүнээс үл
хамааран ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөлүүд
нь энэхүү үйл явцын нэгээхэн хэсэг
болоогүй байгаагаас гадна төсвийн
төвлөрлийг сааруулах үндсэн зарчмуудыг
дагаж мөрдөхгүй байгаа юм. Бидний олж
тогтоосон асуудлуудаас үүдэлтэйгээр
ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөл өдийг хүртэл
ГСГМ-ийн арга барилын үр өгөөжийг
үлгэрлэн харуулахуйц байр суурьтай болж
амжаагүй байна. ГСГМ-ийн арга барил
нь ГСГ-ын хүрээнд урсгалын дээд, доод
хэсгүүдийг болон янз бүрийн салбарын
ашиг сонирхлуудыг өөр хооронд нь
нэгдсэн байдлаар эвлэлдэн нийцүүлэхийг
зорьдог. Ингэснээр эдийн засаг, нийгэм,
байгаль орчны тусын тулд тогтвортой ус
ашиглалтаар хангах зорилготой.

Санал зөвлөмж
ГСГЗахиргаа,
ГСГЗөвлөл
байхгүй
байсан бол усны асуудлыг үл хайхран
орхигдуулж болзошгүй аюултай нь
тодорхой учраас бид доорх хууль эрх
зүйн нэмэлт өөрчлөлт болон ГСГ-ын
байгууллагуудад санхүүгийн эрх мэдэл
олгох асуудлыг санал зөвлөмж болгон
хүргүүлж байна. Үүнд ялангуяа дараах
санал зөвлөмж багтана:
• Орон нутгийн засаг захиргааны
янз бүрийн байгууллагад хөндлөн
чиглэл/түвшинд, мөн засгийн газрын
түвшинд босоо чиглэл/түвшинд
аль алинд нь буй давхардал,
тодорхойгүй
байдлыг
багасгах
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үүднээс
үүрэг
хариуцлагуудыг
илүү тодорхой хуваарилж өгөх.
Тухайлбал, хэрэгжилттэй холбоотой
үүрэг, хариуцлагыг сайтар тодруулж
өгөх.
Хуваан хийж гүйцэтгэдэг хэмээн
тодорхойлсон ажил үүрэг нь
хүний нөөц, санхүүгийн нөөцийг
зориулах талаасаа яг юунд хүргэх
талаарх зохицуулалтыг тодорхой
танилцуулах.
Холбогдох хуульд заасны дагуу
ГСГМТ-г боловсруулах тал дээр
манлайлах хэмжээнд хүртэлх эрх
мэдлийг ГСГЗахиргаанд олгох,
үүнийг байнгын болгон шинэчилж,
хэрэгжилтийг зохицуулах.
Тухайн
байгууллага
өөрт
ногдсон үүрэг даалгавраа гүйцэт
биелүүлэхэд
хүрэлцэхүйц
санхүүгийн
бололцоотой
байх
эрх мэдлийг баттай олгох замаар
санхүүжилтийг холбогдох үүрэг
даалгаврын дагуу төлөвлөх.
Хуулийн
нэмэлт,
өөрчлөлтөөс
шалтгаалахгүйгээр ГСГЗахиргаадын
санхүүжилтийг
нэмэгдүүлэх,
ингэснээр
эдгээр
байгууллага
өөрсдийн эрхээ эдлэх боломжтой
болно. ГСГЗахиргаад өөрсдийн
хэрэгцээт санхүүжилтээ төсвийн
саналын
төсөлдөө
тодорхой
тусган БОАЖЯ-нд танилцуулах
шаардлагатай.
ГСГЗөвлөлүүдийн
төсвийн
хүрэлцээгүй асуудлыг шийдвэрлэх.
Үүний эхний алхам нь ГСГЗахиргааг
хүрэлцэхүйц төсвөөр хангах байж
болно. Ингэснээр ГСГЗөвлөлөө
зарлан
хуралдуулж,
уулзалт
хурлыг санхүүжүүлэх боломжтой.
Гэхдээ энэ нь ГСГЗөвлөлүүдэд
бие даан ажиллаж, өгөгдсөн үүрэг
даалгавруудыг цогцоор нь гүйцэт
биелүүлэх боломжийг бүрдүүлчихнэ
гэсэн үг хараахан биш. Түүнчлэн
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энэ
нь
ГСГЗахиргаатай
хамааралтайгаар
ГСГЗөвлөлийн
хяналтын үүргийг хязгаарлаж ч
болзошгүй.
Ус
ашигласны
төлбөрийг
зориулалтаар
нь
ашиглуулах,
ус хамгаалахад чиглэлээр авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдэд
зориулсан
хувь
хэмжээг
нэмэгдүүлэх.
Ус ашигласны төлбөрийн хувьд
хууль эрх зүйн талаасаа үл
нийцэх, харш байдал болон/эсвэл
тодорхойгүй байдлыг арилгах.
УИХ-аар өдгөө хэлэлцэж буй Ус
бохирдуулсны төлбөрийн тухай
хуулийн
нэмэлт
өөрчлөлтийг
түргэн хугацаанд авч ашиглан,
хэрэгжүүлэх.
Ялангуяа
ус
бохирдуулсны төлбөрийн орлогын
хамгийн багадаа 50 хувийг нь
бохир ус цэвэрлэгээнд зориулдаг
болгохоор зорьж буйг санаачилгыг
бодитойгоор
хэрэгжүүлэх.
Ус
бохирдуулсны төлбөрийн тухай
хуулийг зөрчиж буй тохиолдлуудыг
илрүүлэх дэд бүтэц улам бататгаж
өгөх.
Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн тал
дээр нэмж хэлэхэд, тухайн нэмэлт,
өөрчлөлтийг оруулах боломжгүй
тохиолдолд холбогдох агентлаг,
байгууллагууд
нь
Харилцан
ойлголцлын
санамж
бичигт
хөдөлмөрийн
хуваарилалтыг
боломжит
хэмжээнд
тодотгон
оруулж өгөх шаардлагатай. Эдгээр
нь аль болох тодорхой байх ёстой
бөгөөд боломжит санхүүжилтэд
үүрэг
даалгаврууд
нь
маш
сайн тохирч, нийцсэн байх нь
шаардлагатай.
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Хавсралт

x

x

x

x

Багийн засаг
дарга

Байгаль
хамгаалагч

ГСГ-ын төлөвлөлт, арга хэмжээ
төлөвлөлт
Дата цуглуулах, дата
менежмент
Ус ашиглах, бохир ус хаях
зөвшөөрөл олгох
Зөвшөөрөл, зөрчлийг бүртгэж
тэмдэглэх
Ус ашигласны, бохир ус
хаясны, ус бохирдуулсны
төлбөр ногдуулах

Сумын засаг
дарга

Бодлого, шийдвэр гаргах

Аймаг, сумын
ИТХ

Аймгийн засаг
дарга

Байгаль орчны
улсын байцаагч

АБОАЖГ

Ажил үүрэг

ГСГЗөвлөл

Байгууллага

ГСГ Захиргаа

Хавсралт 1: ГСГЗахиргаа, ГСГЗөвлөл, АБОАЖГ болон орон нутгийн засаг захиргааны
бусад байгууллагын үүрэг хариуцлага

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

Ус ашиглалт, бохирдлын
x
x
x
x
x
x
x
x
хяналт-шинжилгээ
Хууль, төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн хяналтx
x
x
x
x
x
шинжилгээ
Ус ашиглах зөвшөөрлийг
x
x
x
x
x
x
цуцлах
Торгууль ногдуулах
x
x
x
x
Төлөвлөгөө, арга хэмжээг
x
x
x
x
x
x
хэрэгжүүлэх
Эх сурвалж: Усны тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Ус бохирдуулсны
төлбөрийн тухай хуульд голлон суурилсан зохиогчийн төлөөлөл. Домбровский болон бусад.
(2018)
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Хавсралт 2: Хараа-Ерөө ГСГЗахиргааны 2016 оны төсөв (төгрөгөөр)
Нэр төрөл

Төсөвлөсөн

Гүйцэтгэл

138,009,100.0

138,009,100.0

1,470,000.0

Mobilised by Ministry of
Finance

Орлогын эх үүсвэр
Улсын төсөв
Өөрийн орлого
Нийт орлого

139,479,100.0

Нийт зардал, нийт зээл

138,009,100.0

Урсгал зардал

138,009,100.0

126,549,791.0

Бараа, үйлчилгээний зардал

127,556,400.0

116,621,091.0

Үндсэн цалин, урамшуулал

92,454,100.0

87,239,724.0

Ажил олгогчийн төлөх НДШ

10,169,900.0

9,459,288.0

Оффисийн түрээс

12,200,100.0

7,151,964.0

Хангамж, бараа, үйлчилгээний зардал

7,599,000.0

7,598,825.0

Зардлын норматив

720,000.0

720,000.0

Тавилга, урсгал засвар

187,000.0

187,000.0

Зочид төлөөлөгчид, орон нутгийн
томилолтын зардал

3,032,400.0

3,032,400.0

Хүлээн авсан үйлчилгээний төлбөр

320,000.0

217,940.0

Бусад бараа, үйлчилгээний зардал

873,900.0

1,013,950.0

10,452,700.0

9,928,700.0

Урсгал шилжүүлэг
•

Жич: 11,459,300.0 төгрөгийг БОАЖЯ-ны данс руу шилжүүлсэн болно.

Эх сурвалж: Сангийн яамнаас 2017 оны 1 дүгээр сард нэвтэрсэн (https://www.shilendans.gov.mn/
org), Домбровский ба бусдыг мөн харах. (2018)
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Хавсралт 3: Дархан-Уул аймгийн БОАЖГ-ын 2016 оны төсөв (төгрөгөөр)
Нэр төрөл

Төсөвлөсөн

Гүйцэтгэл

Орлогын эх үүсвэр
Нийт орлого

655,461,700.0

369,618,106.0

Орон нутгийн төсвийн урсгал санхүүжилт

360,939,900.0

369,528,749.0

Эрүүл мэндийн даатгалын сан

29,357.0

Өөрийн үйл ажиллагаанаас олсон орлого

60,000.0

Өнгөрсөн оны эцсийн тайлан тэнцэл

294,521,800.0

Нийт зардал

655,461,700.0

369,618,106.0

Урсгал зардал

655,461,700.0

369,618,106.0

Бараа, үйлчилгээний зардал

643,142,500.0

356,499,141.6

Үндсэн цалин, урамшуулал

97,984,500.0

97,908,027.0

Ажил олгогчийн төлөх НДШ

10,978,300.0

10,917,206.2

Оффисийн түрээс

13,804,000.0

13,697,325.0

Хангамж, бараа, үйлчилгээний зардал

7,327,300.0

7,271,173.4

Тавилга, урсгал засвар

1,874,900.0

1,838,000.0

814,000.0

788,000.0

509,909,500.0

223,629,410.0

450,000.0

450,000.0

12,319,200.0

13,118,964.5

Зочид төлөөлөгчид, орон нутгийн
томилолтын зардал
Хүлээн авсан үйлчилгээний төлбөр*
Бусад бараа, үйлчилгээний зардал
Урсгал шилжүүлэг
Бусад байгууллага, хувь хүнээс авах авлагын
эцсийн тайлан тэнцэл

18,690,000.0

* Хүлээн авсан үйлчилгээний төлбөрийг байгаль орчин хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл
ажиллагаануудын зардалтай дүйцүүлнэ.
Эх сурвалж: Сангийн яамнаас 2017 оны 1 дүгээр сард нэвтэрсэн (https://www.shilendans.gov.mn/
org), Домбровский ба бусдыг мөн харах. (2018)
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POLICY BRIEF 6
Implementing River Basin Management in Mongolia:
Administrative and financial dimensions
Summary
In recent years, Mongolia has institutionalised River Basin Organizations (RBOs) in
order to promote a sustainable water use at
river basin scale. This has happened in parallel to an ongoing process of fiscal decentralisation. Overall, RBOs are still young organisations and face several administrative
and financial challenges. This policy brief
explores these challenges and develops
policy recommendations. This policy brief is
based on interviews conducted with the Ministry of Environment and Tourism (MET) and
pertinent organisations in Mongolia’s Kharaa
River Basin. Previous versions of the policy
brief were discussed during a workshop at
the “IWRM-MoMo Transfer Conference” in
September 2017 and during a meeting with
a high-level MET representative in May 2018.

Background
The concept of river basin management
calls for managing water resources at the
river basin level in order to promote the sustainable use of water resources. Often this
goes along with the introduction of river basin organisations (RBOs) as special purpose
organisations. However, the effectiveness of
RBOs can remain low if they are underfunded or not well aligned with other administrative entities operating in the area.

In order to understand the challenges of
implementing river basin management in
Mongolia, we analysed the institutionalisation of RBOs against key principles of fiscal
decentralisation reforms (see Dombrowsky
et al. 2018). In brief, a decentralisation reform involves (1) the devolution of functions
and associated spending needs to sub-national governance levels, (2) a devolution of
revenues and (3) fiscal equalisation, meaning that revenues should meet functions and
associated spending needs.
We therefore analysed i) how competencies for various water governance functions between RBOs and other bodies at
the sub-national level are formally allocated;
ii) the formal and de facto funding arrangements in place for water-related functions of
RBOs and other sub-national bodies; and iii)
how RBOs and other sub-national authorities coordinate or compete, and what this
implies for the sustainable use of water resources.

Key findings
Formal allocation of water governance functions
At sub-national level, according to Mongolian legislation a high number of actors
are involved in water governance, including river basin authorities (RBAs), river basin councils (RBCs), Aimag environmental
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agencies (AEAs), and governors and assemblies at the levels of provinces (Aimags),
districts (Soums) and communities (Baghs),
state inspectors and environmental rangers.
Table 1 summarises the most important de
jure functions of RBAs, RBCs and AEAs. In
addition, Annex 1 gives an overview of the
allocation of governance functions to all relevant sub-national bodies.
While for some functions a clear division
of labour exists, some other functions are
explicitly delineated as shared. However,
several functions are allocated to more than
one administrative entity with no legal clarification on how to handle these overlaps.
A clear division of labour exists with respect to licensing water abstraction and
wastewater discharge. According to the
Water Law, the Ministry of Environment
and Tourism (MET) takes decisions on water uses above 100 m³ per day, the RBA on
water uses from 50 to 100 m³/day and the
AEA on water uses below 50 m³ per day.
The formal issuing of the license is conducted by the respective lower level, with Soum
governors taking care of licenses for uses of
below 50m³ per day.
RBAs and AEAs explicitly share the task
of preparing an annual water inventory, i.e.
the stocktaking of all water bodies, and of
reporting the findings to the MET. However, the law provides no guidance on what
precisely sharing this responsibility and its
costs entail in practice.
A high level of overlap exists in terms of
data management; monitoring water uses
and law implementation; law enforcement;
and to a certain degree the implementation of measures among these actors. For
instance, RBAs, RBCs, governors, inspectors and rangers all can play a role in revoking licenses. Finally, according to the Water
Law, Aimag governors are responsible for
organising the implementation of water-related measures and RBAs for coordinating
the implementation of River Basin Manage60
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ment Plans (RBMP). We understand that de
facto AEAs would implement measures on
behalf of governors, a fact which is, however, not mentioned in the Water Law. At the
same time, the roles of RBAs and RBCs in
implementation remain somewhat blurred.
Overlapping functions contradict the fiscal principle of disentanglement. However,
we recognise that overlapping functions
can also increase a system’s resilience to
shocks. Still, when overlapping functions
are not paired with detailed provisions for
coordination and when agencies are partly underfunded (see below), we do consider them to be problematic, as some tasks
might be fulfilled in duplication, while others
may not be fulfilled at all.
Formal funding arrangements for
RBAs, RBCs and AEAs
In Mongolia, RBAs are financed through
the national budget. AEAs are funded
through local budgets. RBCs as stakeholder fora do not receive regular government
funding. However, we found that RBAs,
RBCs and AEAs all expect to receive water
use fees as one source of funding due to
legal uncertainties as detailed in Table 2.
As Table 2 shows, while the Budget Law
and Environmental Protection Law define
water use fee revenues as Aimag revenue,
other laws and regulations suggest that 35
per cent of water use fees should be earmarked for environmental protection and
that this portion should flow into the Fund
for Environment and Climate Change, which
belongs to national budgets. If this was the
case, water use fees could also be used for
RBAs, and possibly RBCs. However, as the
Budget Law is the base law regulating state
and local budget relations in Mongolia, to
our knowledge it supersedes the other laws.
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We also understand that there are ongoing discussions in the National Parliament
on this issue and a suggestion to allocate
the earmarked portion of 35 per cent of natural resource fees to the Fund for Environmental and Climate Change and hence the
national budget. If this legal change was implemented, then the MET could indeed allocate parts of these fees to RBAs, and possibly RBCs. The open question seems to be
whether this requires changing the Budget
Law, and if so, what this would entail.
In addition to water use fees, a potential
source of funding for water management
measures are water pollution fees according to the 2012 Water Pollution Fee Law. It
is foreseen that water pollution fees will be a
revenue source for the Fund for Environment
and Climate Change. However, water pollution fees have not yet been implemented
in Mongolia and national legislators are still
discussing amendments to the Water Pollution Fee Law. We understand that there is
a suggestion that at least 50 per cent of the
water pollution fees should be earmarked to
support the operation of wastewater treatment plants. Hence, the Water Pollution
Fee Law would probably not directly support
RBOs. The law would obviously provide incentives to ensure high quality wastewater
treatment and support the funding of wastewater treatment plants.
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Table 1: Formal responsibilities of RBAs, RBCs and AEAs
RBA
RBC
• Drafting River Basin
• Ensuring stakeholder
Management Plan (RBMP) and
participation
planning of certain measures
• Making recommendations for
• Organizing water inventory
the RBMP
and managing database at the
• Cooperating with stakeholders
basin scale
in its implementation and
• Taking decisions on water uses
evaluating the process
from 50 to 100 m³/d and issuing
• Informing the public about the
licences above 100 m³/d
RBMP and the progress of its
• Defining the ground for
implementation
calculating water use fees
• Assessing the work of the RBA
• Monitoring water resources and (Res. A/57)
uses
• Monitoring water users
• Making the decision to
• Recommending the withdrawal
terminate water-use licenses
of water-use licences or their
• Coordinating RBMP
suspension when conflicting
implementation
with public interests to the MET

AEA
• Organising a water inventory
and database at the Aimag
level
• Taking decisions on water
uses below 50 m³/d and
issuing licences from 50 to
100 m³/d
• Monitoring various water
uses
• Monitoring implementation of
water laws

• Implementing certain measures • Recommending payments for
with governors and rangers
environmental damages
Source: Authors’ own representation, based on Water Law, Environmental Protection Law, Water
Pollution Law and Resolution A/57 of 2018. See also, Dombrowsky et al. (2018) and Rodriguez-deFrancisco et al. (2017)
Table 2: Legal provisions on water resource use fees
Source
Budget Law and Environmental
Protection Law
Natural Resource Use Fee Law
Government Special Fund Law
Decree 43
Resolution A /57 (2018)

Provisions on water use fees
Water resource use fees are Aimag revenue sources
(earmarking is not mentioned)
A minimum of 35 % of water resource use fee revenues shall be
spent on water protection and restoration activities
The earmarked portion of natural resource use fee proceeds
are a revenue source for the Fund for Environment and Climate
Change
The earmarked portion of water resource use fee revenues shall
inter alia be spent on RBMP implementation and supporting
RBA operations
Water resource use fees are a possible funding source of RBC
operations

De facto funding of RBAs, AEAs and
RBCs
The Kharaa RBA was established in 2013.
In 2015 it was merged with the RBA of the
Yeroo basin into the Kharaa-Yeroo RBA. In
practice, available funds to the Kharaa-Yeroo RBA mainly cover fixed costs (see An62

nex 2 for 2016). Thus, the RBA is largely
assigned unfunded mandates for planning,
monitoring and implementing water protection. This considerably limits their effectiveness. It also implies that fiscal equalisation
is not realised for RBAs.
Overall, AEAs have somewhat higher
budgets for environmental protection (see
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Annex 3 for Darkhan-Uul AEA in 2016).
However, in 2016 the Darkhan-Uul AEA did
not allocate any funds for water-related projects at all and did not earmark 35 per cent
of water use fees for environmental protection. We understand that this is a general
problem in Mongolia, and that the MET has
asked the National Auditing Authority to investigate the issue.
Our interviews indicate that problems of
underfunding could exacerbate problems of
overlapping responsibilities. The inconsistent legal provisions on water use fees have
led to competition between AEAs and RBAs,
which undermines trust between the different agencies and makes it more difficult to
perform the shared or overlapping tasks.
Still, in 2017 the Kharaa-Yeroo RBA and the
Darkhan-Uul AEA sought to clarify responsibilities in a Memorandum of Understanding.
While this is a step forward, such a Memorandum alone will hardly solve the problem
of underfunding.
De facto tasks performed
De facto, for various actors involved in water management several deviations exist between de jure and de facto tasks performed.
The following illustrates this for RBAs, however, a more comprehensive analysis would
be warranted. The Kharaa-Yeroo RBA performs some, but not all functions foreseen
in the Water Law. It carries out its functions
in water and wastewater discharge licensing
according to the water law. Jointly with other
responsible bodies, it is active in inspection
activities and in preparing water inventories.
However, so far the RBA has not taken the
lead, and has in fact hardly been involved in
developing a draft River Basin Management
Plan, which is a key function of RBAs. Instead, in 2015 the MET recruited a consulting team for that purpose. In 2017, the MET
decided that it was not satisfied with the
plan and asked the MoMo project whether it
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could fund a different consultant. Since late
2017, a new consultant is preparing a draft
River Basin Management Plan with financial
support from the MoMo Project.
The Kharaa-Yeroo RBA also postponed
the establishment of the RBC for a long time
because of lacking funds. In October 2017,
the constitutional meeting of the Kharaa-Yeroo RBC was financed by the MoMo project,
and the RBC was confirmed by the MET in
December 2017. However, it is still unclear
how RBC meetings will be financed after
the MoMo project terminates in September
2018.

Conclusions
Overall, we find that in the Mongolian governance framework for river basin management, certain overlaps in functions, a lack
of funding for RBCs, insufficient funding for
RBAs and competition over funds between
RBOs and sub-national jurisdictions exist. We
do, however, also find initial arrangements for
collaboration. Despite an ongoing process of
fiscal decentralisation in Mongolia, RBOs do
not form part of this process and do not follow
key principles of fiscal decentralisation. Due
to the problems identified, RBAs and RBCs
are so far hardly in a position to demonstrate
the benefits of a river basin management approach, which seeks to reconcile upstream
and downstream as well as different sectoral
interests at the scale of the river basin in order to ensure sustainable water use for the
benefit of the economy, the society and the
environment.

Recommendations
Given the apparent danger that water issues could be neglected in the absence of
RBOs, we therefore recommend the following legal adjustments as well as the financial
empowerment of RBAs and RBCs. In particular:
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•

•

•

•

•

•

•
•
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Distribute responsibilities more clearly to reduce overlap and uncertainty, both horizontally across different
sub-national governance entities and
vertically across government levels.
For instance, provide clarifications on
the responsibilities for implementation.
For tasks that are delineated as
shared, introduce clear regulations on
what sharing entails in terms of committing human and financial resources.
Empower RBAs to take the lead in
preparing the River Basin Management Plan, as mentioned in the law,
and updating it on a regular basis and
coordinating its implementation.
Arrange funding accordingly to tasks,
ensuring that the entity in charge is
endowed with sufficient financial resources to fulfil its designated tasks.
Irrespectively of legal adjustments, increase funding for RBAs so that they
are able to fulfil their mandate. RBAs
should clearly state their funding
needs in their draft budget proposals
to MET.
Solve the problem of lacking budgets
for RBCs. A first step could be providing RBAs with sufficient budgets so
that they can convene and finance
RBC meetings. However, this would
not yet allow RBCs to operate independently and perform the whole set
of tasks allocated to them. Furthermore, it could limit their control function vis-à-vis RBAs.
Enforce the earmarking of water use
fees and consider raising the earmarked portion for water protection
measures.
Clarify legal inconsistencies and/or
uncertainties regarding water use fees
Swiftly adopt and implement the
amended Water Pollution Fee Law
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•

currently discussed in the National
Parliament. In particular, implement
the envisioned earmarking of at least
50% of the water pollution fees for
wastewater treatment. Make sure that
the infrastructure is in place to detect
breaches of the Water Pollution Fee
Law.
In addition to legal revisions, or as long
as legal revisions are not feasible, the
respective agencies should clarify the
division of labour to the extent possible in Memorandums of Understanding. These should be as specific as
possible and, ideally, match tasks to
available funds.

*Contact persons: Dr. Ines Dombrowsky (e-mail: ines.dombrowsky@diegdi.de), Prof. AriunaaLkhagvadorj (email:
ariun2010@googlemail.com)
Dombrowsky, Ines / AriunaaLkhagvadorj
/MirjaSchoderer (2018): River basin management and fiscal decentralisation: mutually supportive or counterproductive? A
case study of Mongolia. Discussion Paper
10/2018. German Development Institute /
Deutsches Institute fürEntwicklungspolitik
(DIE), Bonn.
Rodríguez de Francisco, Jean Carlo / Annabelle Houdret / Ines Dombrowsky (2017):
Proceeding with River Basin Management:
legal, financial and political dimensions in
Mongolia. Briefing Paper 6/2017. German
Development Institute / Deutsches Institut
für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn.
A complete list of references from the
project can be downloaded at http://www.
iwrm-momo.de/publications.htm
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Appendix
Annex 1: Responsibilities of RBAs, RBCs, AEAs and other sub-national bodies
Column:
entity/ Row:
unction

RBA

RBC

AEA

Aimag
Environ
Environ
Aimag
Soum
Bagh
and Soum
mental
mental
governor
governor
governor
inspector
Khural
ranger

Policy- and
decisionmaking

x

River basin
planning,
planning of
measures

x

Data
collection and
management

x

x

Licensing
water use and
wastewater
discharge

x

x

Recording
licences and
infractions

x

x

Charging
water-use,
wastewaterdischarge and
water-pollution
fees

x

Monitoring
water use and
pollution

x

x

x

x

Monitor
implementation of laws
and plans

x

x

x

x

Suspending
water licences

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enforcement
and imposition
of penalties
Implementing
plans and
measures

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Source: Authors’ own representation, based mainly on the Water Law, Environmental Protection Law and
Water Pollution Law. See also, Dombrowsky et al. (2018)
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Annex2: The Kharaa-Yeroo RBA budget for 2016 (in MNT)
Description

Planned

Executed

State budget

138,009,100.0

138,009,100.0

Own revenue

1,470,000.0

Mobilised by Ministry
of Finance

Revenue sources

Total revenues

139,479,100.0

Total expenditure and net borrowing

138,009,100.0

Recurrent expenditures

138,009,100.0

126,549,791.0

Expenditures in goods and services

127,556,400.0

116,621,091.0

Basic salary and bonuses

92,454,100.0

87,239,724.0

Social insurance fees paid by employer

10,169,900.0

9,459,288.0

Office renting

12,200,100.0

7,151,964.0

7,599,000.0

7,598,825.0

Expenditure by normative

720,000.0

720,000.0

Furniture and routine maintenance

187,000.0

187,000.0

3,032,400.0

3,032,400.0

Payments for received services

320,000.0

217,940.0

Expenditures for other goods and services

873,900.0

1,013,950.0

10,452,700.0

9,928,700.0

Expenditure
services

on

provisions,

goods

and

Expenditure for guests and local trips

Recurrent transfers
•

Note: MNT 11,459,300.0 were transferred to the Ministry of Environment and Tourism account.

Source: Accessed in January 2017 from Ministry of Finance (https://www.shilendans.gov.mn/org),
See also, Dombrowsky et al. (2018)
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Annex 3: The Darkhan-Uul AEA budget for 2016 (in MNT)
Description

Planned

Executed

Revenue sources
Total revenue

655,461,700.0

369,618,106.0

Recurrent finance from local budget

360,939,900.0

369,528,749.0

Medical insurance fund

29,357.0

Revenue of own activities

60,000.0

previous year-end balance

294,521,800.0

Total expenditure

655,461,700.0

369,618,106.0

Recurrent expenditures

655,461,700.0

369,618,106.0

Expenditure on goods and services

643,142,500.0

356,499,141.6

Basic salary and bonuses

97,984,500.0

97,908,027.0

Social insurance fees paid by employer

10,978,300.0

10,917,206.2

Office renting

13,804,000.0

13,697,325.0

Expenditure on provisions, goods and
services

7,327,300.0

7,271,173.4

Furniture and routine maintenance

1,874,900.0

1,838,000.0

814,000.0

788,000.0

509,909,500.0

223,629,410.0

450,000.0

450,000.0

12,319,200.0

13,118,964.5

Expenditure for guests and local trips
Payments for received services*
Expenditures for other goods and
services
Recurrent transfers
Ending balance of receivables from other
organisations and persons

18,690,000.0

* Payments for received services corresponds to the spending for environment protection and restoration
activities.
Source: Accessed in January 2017 from the Ministry of Finance (https://www.shilendans.gov.mn/org),
See also, Dombrowsky et al. (2018)
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