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Хараа голын байгаль орчны хяналт шинжилгээ
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1. Удиртгал
УННМ МоМо төслийг (Төв Азийн Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент – Загвар Бүс Нутаг
Монгол) УННМ-ийн стратегийг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх зорилгоор Хараа голын сав газарт
2006 оноос хэрэгжүүлж байгаа билээ. Сонгон авсан бүс нутаг нь Монгол орны төдийгүй Төв
Азийн бусад бүс нутаг, сав газруудыг төлөөлж чадахуйц загвар бүс нутаг юм. Төслийн 1 дүгээр
үе шатанд (2006-2009) олон чиглэлд суурь судалгааны ажлыг гүйцэтгэх, ирээдүйн хөгжлийн
сценарионуудыг тодорхойлох, Монгол орны онцлогт тохирох технологийн шийдлүүдийг
гаргахад чиглэгдсэн бол 2 дугаар үе шатанд (2010-2013) төслийн 1 дүгээр шатнаас олж
авсан мэдлэг, мэдээлэлд тулгуурлан УННМ-ийг хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны үндэслэлийг
нэмэгдүүлэх, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай гол арга хэмжээнүүдийг
тодорхойлохын сацуу боловсон хүчний чадавхийг хөгжүүлэхийг зорьж ажилласан. Түүнчлэн
УННМ-ийн хэрэгжилтийг дэмжих үүднээс усны засаглалын бүтцэд нарийвчилсан дүн
шинжилгээг хийсэн. Одоогийн үргэлжилж байгаа 3 дугаар үе шатны (2015-2018) гол зорилт
бол төслийн өмнөх үе шатуудаас гарсан үр дүнг хэрэгжүүлэх, дамжуулахад оршино.
Тухайлбал: Сав газрын менежментийн үйл явцыг дэмжихэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, нөөц
чадавхийг хөгжүүлэх, мэдээллийн санг шинэчлэх, эдгээрээс гарсан үр дүнг Монголын талын
хамтрагч байгууллагуудад хүлээлгэн өгөх, төслийн эхний үе шатуудад хэрэгжүүлсэн сорилт,
туршилтын үр дүнгээс шалгарсан техникийн шийдлүүдийг Монгол орны бусад бүс нутгуудад
хэрэгжүүлэх зэрэг болно.
МоМо төсөл нь Германы Боловсрол, Судалгааны яамны (БСЯам) санхүүжилттэйгээр
“Тогтвортой хөгжлийн төлөөх эрдэм шинжилгээ, судалгаа” хөтөлбөрийн (FONA) хүрээнд
хэрэгжиж байгаа бөгөөд төслийн үйл ажиллагааг үндсэн санхүүжилтээс гадна бусад
санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдээр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байна.

MoMo төслийн III үе шатыг эхлүүлэх хурал,
2015 оны 9 дүгээр сар

Германы БСЯам R+D төсөл | УННМ MoMo

Хуудас 5

2. Германы талын хамтрагч байгууллагууд

Хуудас 6

•

Хүрээлэн буй орчны судалгааны Хелмхолтц төв (UFZ)

•

Фраунхоферийн систем техникийн хэрэглээний төв (AST)

•

Цэнгэг усны экологи ба дотоодын загасны аж ахуйн
Лайбницийн хүрээлэн (IGB)

•

Германы хөгжлийн хүрээлэн (DIE)

•

“Бергман бохир ус цэвэрлэгээ” ХХК

•

“p2m Берлин” ХХК

•

“Терристрис” ХХК
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3. Монголын талын хамтрагч байгууллагууд
Төслийн эрдэм шинжилгээ судалгаа, хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн хүрээнд
Герман талын хамтрагч байгууллагууд Монголын улсын шинжлэх ухаан, төрийн
захиргаа удирдлага, усны салбарын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж ирсэн.
Эдгээр байгууллагуудыг дурдвал:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам
Сангийн Яам
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яам
Барилга, Хот Байгуулалтын Яам
Шинжлэх Ухааны Академи (ШУА)
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль (ШУТИС)
Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)
Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль (ХААИС)
Удирдлагын Академи
Ус, Цаг Уур, Орчны Судалгаа, Мэдээллийн Хүрээлэн (УЦУОСМХ)
Дархан-Уул аймгийн засаг даргын тамгын газар (Дархан, Орхон сумууд)
Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаа
Хараа-Ерөө голын сав газрын зөвлөл
Дархан Ус Суваг” ХК

Барилга, Хот Байгуулалтын Яаманд болсон
МоМо төслийн Удирдах зөвлөлийн уулзалт,
2016 оны 9 дүгээр сар

MoMo төслийн Удирдах
зөвлөл: Төслийн үйл ажил
лагааг зохицуулах, мэдээл
лийг
тогтмол
харилцан
солилцох зорилгоор төслийн
Удирдах Зөвлөлийг Төрийн
захиргааны төв байгууллагууд,
түүний харъяа агентлагууд,
орон нутгийн засаг захиргаа,
эрдэм шинжилгээний байгуул
лагуудын мэргэжилтнүүдээс
бүрдүүлэн ажиллаж байна.
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4. МоМо төслийн 12 жилийн үйл
ажиллагааны концепци
УННМ-ийн зарчим болох усны нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах, усны нөөцийн
менежментийг голын сав газрын түвшинд хэрэгжүүлэх нь Төв Азийн бүс нутгийн хэмжээнд
ихээхэн ач холбогдолтой үйл явц юм. Монгол Улсын Засгийн газар Усны тухай хууль (2004)
болон “Ус” Үндэсний хөтөлбөр (2010)-үүдэд “Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежментийн үзэл
баримтлал” -ыг усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалахад чиглэсэн “Аргачилсан
заавар” хэмээн баталсан билээ. МоМо төслийн үндсэн зорилго нь Монгол улс төдийгүй,
Төв Азийн бүс нутагт Хараа голын сав газрыг загвар бүс нутаг болгон УННМ-ийг хөгжүүлэх,
хэрэгжүүлэх юм. Энэхүү зорилгыг 2006-2018 оны хооронд 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн юм.

MoMo I үе шат

MoMo II үе шат

MoMo III үе шат

СУДАЛГАА

ТУРШИЛТ

ХЭРЭГЖИЛТ

Суурь мэдээлэл,
өгөгдөл цуглуулах

Өгөгдөл боловсруулах,
загварчлах
(мэдээллийн сан)

Мониторингийн
сүлжээний хэрэгжилт

Системийн анализ,
загвар хөгжүүлэлт

Байгаль орчны
зорилгууд

Мониторингийн арга,
аргачлал

Олон түвшинд
боловсон хүчний
чадавхийг хөгжүүлэх

Институцийн анализ &
эрх зүйн үндэслэл

Эрх зүйн болон эдийн
засгийн хэрэгслүүд

Технологийн туршилт,
хэрэгжилт

Технологийн
хэрэгжилтийг түгээн
дэлгэрүүлэх

Боловсон хүчний
чадавхийг хөгжүүлэх
УННМ-ийн стратеги
Хараа
2006 - 2009

УННМ-ийн стратеги

Хараа (Ерөө, Сэлэнгэ, Онон)
2010 – 2013

УННМ-ийн төлөвлөгөө,
түүний хэрэгжилт,
хэрэгжилтийг хангах
Монгол, Төв Ази
2015 - 2018

Зураг 1: МоМо төслийн 12 жилийн 3 үе шатны хөтөлбөр
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5. MoMo III төслийн зорилго (2015-2018)
МоМо төслийн 3 дугаар үе шат нь Хараа голын сав газарт
УННМ-ийн концепцийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр
хэрэгжүүлэхэд оршино. Энэхүү зорилгын хүрээнд нэн
тэргүүнд авч үзсэн салбарууд бол:
■■ Бүс нутгийн усны нөөц, усны чанарын төлөв байдлын
нарийвчилсан үнэлгээг хийхэд тохирсон арга
аргачлал, мониторинг, стратеги, мэдээллийн сан,
техник тоног төхөөрөмжийг тодорхойлох, хөгжүүлэх;
Хараа голын адаг хэсэг

■■ Зайнаас тандан судлах аргыг ашиглан Хараа голын
эргийн бүсийн мониторинг судалгааг хийх;
■■ Төслийн бүх талын оролцогчид ашиглах боломжтой
гео-мэдээллийн санг хөгжүүлэн, түгээн дэлгэрүүлэх
замаар менежментийн үйл явцыг дэмжих;
■■ Монголын талын оролцогчдын хамтын ажиллагааг
хөгжүүлсэнээр УННМ-ийг сав газрын түвшинд
төдийгүй Монгол орны хэмжээнд хэрэгжүүлэх,
менежментийн төлөвлөгөөг бие даан хөгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх;

Хараа голын дунд хэсэг

■■ Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд дасан зохицсон
технологийг нутагшуулах. Үүнд: Хүн амын нягтшил
багатай хөдөө орон нутагт төвлөрсөн бус усан хангамж,
ариутгах татуургын систем болон хот суурин газрын
усан хангамж, бохир ус цэвэрлэгээний нөхцлийг
сайжруулах техникийн шийдлийг тодорхойлох;
■■ “Хагас-төвлөрсөн” бохир ус цэвэрлэгээний технологи,
эдийн засгийн үнэлгээ;
■■ Дархан хотын үйлдвэр, нэн ялангуяа хүнсний болон
арьс ширний үйлдвэрийн бохир ус цэвэрлэгээний
концепци;
■■ Усны салбарын мэргэжилтнүүдийн чадавхийг
хөгжүүлэх (эрдэмтэн судлаачид, техник мэргэжлийн
ажилтнууд, бодлого боловсруулагчид);

Мандал суман дахь гүний худаг
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■■ Хараа голын сав газар төдийгүй Монгол орны
хэмжээнд сав газрын менежментийн үйл явц, усны
засаглалын шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлгээг
хийх зэрэг үйл ажиллагаанууд багтана.
Хуудас 9

6. MoMo III төслийн бүтэц

Сэдэвчилсэн модуль 1:
Сав Газрын Менежмент
Сэдэвчилсэн модуль 2:
Байгаль орчны мониторинг
Сэдэвчилсэн модуль:
Усны технологи

Хавсарга моудль:
Нөөц чадавхийн хөгжил

УННМ-ийн
цогц
асуудлуудыг
системтэйгээр авч үзэхийн тулд МоМо
төслийн бүтцийг 3 сэдэвчилсэн болон 1
хавсарга модулиар тодорхойлов.

Зураг 2: УННМ-ийн МоМо III төслийн бүтэц

Сав Газрын Менежмент: МоМо төсөл
нь Монгол орны Хараа голын сав газарт
“Сав газрын менежментийн төлөвлөгөө”-г
хөгжүүлж, хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа
билээ. Энэхүү зорилгын хүрээнд 4 үндсэн
зорилтыг биелүүлэхээр төлөвлөсөн: (1) Дэд
сав газар тус бүрийн онцлогийг тодорхойлох,
үнэлэх; (2) усны хомсдолоос сэргийлэх; (3)
усны нөөцийг бохирдлоос хамгаалах; (4)
усны нөөцийг ашиглах хамгийн үр ашигтай
арга замыг тодорхойлох, хуваарилах. Эдгээр
дэвшүүлсэн зорилтуудыг 2018-2021 он
хүртэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.
Байгаль орчны мониторинг: Хараа
голын эргийн бүсийн мониторинг судалгааг
зайнаас тандан судлах дэвшилтэд аргад
тулгуурлан гүйцэтгэх, усны чанарын хяналт
шинжилгээнд автомат станцыг ашиглах,
мөн эрүүл ахуйн (микробиологийн) хяналт
шинжилгээг гүйцэтгэх зэрэг юм.
Усны технологи: МоМо төслийн 3 дугаар
модулийн хувьд төсөл хэрэгжих бүс нутгийн
байгаль орчин болон нийгэм-эдийн засгийн
нөхцөлд нийцсэн ундны усан хангамж, бохир
усны менежментийн техникийн шийдлийг
гаргахаар зорин ажиллаж байна. Үүний тулд
өмнө нь сорилт туршилтаар баталгаажуулсан
шийдлийг Монгол орны бусад бүс нутагт
буюу хөдөө орон нутагт төвлөрсөн бус бохир
ус цэвэрлэх байгууламжийн технологиор
дамжуулан хэрэгжүүлж байна.
Нөөц чадавхийн хөгжил: МоМо төсөл
нь усны нөөцийн тогтвортой менежментийг
хангах зорилгоор үндэстний болон орон
нутгийн түвшинд боловсон хүчин, тэдний
ажиллах, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд
идэвхи, санаачлагатай ажиллаж ирсэн.

Хуудас10
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7. Төслийг хэрэгжүүлж буй бүс нутаг
МоМо төсөл нь Хараа голын сав газарт (Зураг 3-ыг харна уу), ялангуяа Дархан хот болон
Дархан хотыг тойрон хүрээлсэн бүс нутгийн хэмжээнд төвлөрөн ажиллаж байна.

Зураг 3: Хараа голын сав газар

Байршил:		

Улаанбаатар хотоос хойд зүгт,
ОХУ-ын хил болон Байгаль нуураас өмнө зүгт

Сав газрын талбай:

15,000 км² орчим

Хамгийн нам дор газар: 654 м (Хараа гол Орхон голд цутгах хэсэгт)
Хамгийн өндөр цэг:

2799 м (Хэнтийн Нурууны орчимд)

Хүн ам:
Нийт: 166,400 орчим
			 Дархан хотод : 101,900 орчим
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Хуудас11

Уламжлалт мал аж ахуй нь усан орчны
экосистемд сөрөг нөлөө үзүүлж байна.
Хуудас12
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8. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны асуудлууд
МоМо төслийн хүрээнд дараах асуудлуудыг шинжлэх
ухааны үндэслэлтэйгээр авч үзсэн:
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө: Агаарын температурын өсөлт
(1940 оноос хойш агаарын дундаж температур 2 хэмээр нэмэгдсэн) нь тус
бүс нутагт гадаргын ууршилтыг нэмэгдүүлээд зогсохгүй гадаргын болон
гүний усны тэжээгдлийг бууруулах хүчин зүйл болж байна. Мөн голын
эхэн хэсэгт өвлийн саруудад сублимацийн эрчим өндөр байгаа нь цас
хайлах үед гадаргын усны хүрэлцээ багасгахад хүргэж байгаа судалгааны
үр дүн гарсан.

Бороогийн алтны уурхай

Усны нөөцийн хэт хэрэглээ: Монголын Засгийн газар усалгаатай
газар тариаланг өргөжүүлэх, уул уурхайн үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд
ихээхэн анхаарч байгаа билээ. Газар тариалан, уул уурхайн үйл
ажиллагаанаас гадна тоо толгой нь улам бүр эрчимжиж буй мал аж ахуй,
хүн амын эрчимтэй өсөлт, амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт зэрэг нь
усны эрэлт хэрэгцээг нэмэгдүүлж, усны чанарыг доройтуулах хүчин зүйлс
болсоор байна.
Бохирдлын тархалт: Хөрсний элэгдэл, гадаргын урсац ихтэй газар
нутгуудад усны бохирдлын цэгэн бус эх үүсвэрүүд ажиглагдах бөгөөд
эдгээр газрууд нь ихэвчлэн уул уурхай, үйлдвэрийн хог хаягдал болон
бохирдуулагч бодисын хаягдлын талбай, хот суурин газрын гудамж, зам
талбайгаар урсах гадаргын угаагдлаар үүсгэгдэж байна. Түүнчлэн малын
тоо толгой нэмэгдэж, бэлчээрийн даац хэтэрсэн нөхцөл байдал нь шим
тэжээлийн бодисын бохирдлын тархалтыг нэмэгдүүлэх нэг хүчин зүйл
болдог.

Бэлчээрийн талхагдал

Уул уурхай: Хараа голын сав газар нь Монгол орны “алт, зэсний
гурвалжин” бүсэд орших ба ашигт малтмалын ордуудын илэрцийг
даган уул уурхайн үйл ажиллагаа нэмэгдэхийн хирээр ус ашиглалтын
байдал эрчимжиж байгаа бөгөөд Хараа голын сав газрын усны нөөцөд
мэдэгдэхүйц нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй юм. Үүнээс гадна цианид, хүнд
метал, нарийн хурдас агуулсан уурхайн чулуулгийн болон хаягдлын
овоолго нь гадаргын болон газрын доорх усыг бохирдуулах эрсдэлтэй.
Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламж: Хот суурин газруудын
ариутгах татуургын дэд бүтэц шаардлага хангаагүй, хүрэлцээгүй байгаа
нөхцөл байдал нь хүн амын дунд усаар дамжих халдварт өвчний
тархалтыг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл болох магадлалтай. Ялангуяа
хөдөө орон нутаг, хот суурин газрын захын гэр хорооллын бүс нь эрсдэлтэй
бүс нутгуудад шууд хамаарна. Иймд орон нутгийн тухайн нөхцөл байдалд
нийцсэн технологийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Голын ойр орших айл өрхүүд

Усан орчны экосистемийн хамгаалал: Хараа голын эхэн хэсэгт
усан орчны экосистем байгалийн унаган төрхөөрөө хадгалагдсан байгаа
хэдий ч голын дунд, адаг хэсэгт биологийн төрөл зүйлийн хомсдолын
шинж тэмдэг ажиглагдах болсон. Орхон голд цутгах Хараа гол нь Сэлэнгэ
мөрнөөр дамжин Байгаль нууртай ус зүйн сүлжээгээр холбогдох бөгөөд
Байгаль нуур бол Юнеско-гийн дэлхийн байгалийн өв юм.
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Хуудас13

9. Сав газрын менежмент

Хараа-Ерөө голын сав газрын орон тооны бус зөвлөлийн
анхны уулзалт, 2017 оны 10 дугаар сарын 02-03-ны өдрүүд

МоМо төслийн баг Монголын холбогдох Яамдууд, бусад байгууллагуудтай хамтран Хараа
голын Сав Газрын Менежментийн Төлөвлөгөөг (СГМТ) боловсруулахаар ажиллаж байна.
Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд МоМо төсөл нь Сав Газрын Зөвлөлд (СГЗөвлөл)
шаардлагатай шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий бодлогын зөвлөмжүүдийг хүргүүлсэн.
Сав Газрын Менежментийн Төлөв
лөгөө: МоМо төслийн баг СГМТ-г боловс
руулж буй зөвлөх баг болон Сав газрын
захиргаатай (СГЗахиргаа) хамтран уулзалт,
хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулаад байна.
Эдгээр уулзалтуудын зорилго нь эрдэм
шинжилгээ, судалгаанаас гарсан үр дүнг
Хараа голын СГМТ-нд тусгахад оршино.
Өнөөг хүртэл хуримтлагдсан мэдлэг,
мэдээллийг системчилэн хадгалсан Газар
зүйн мэдээллийн сан буюу Геопортал нь
хамтрагч байгууллагуудын харилцааны гол
хэрэгсэл болж байгаа юм. Хараа голын СГМТ
нь одоогийн байдлаар боловсруулалтын
шатанд явж байгаа бөгөөд 2018 оны 5 дугаар
сард дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Хуудас14

Сав Газрын Зөвлөл: Хараа, Ерөө
голын СГЗахиргааг нэгтгэн байгуулсантай
холбоотойгоор СГЗөвлөлийг мөн адил
хоёр сав газрын хэмжээнд байгуулах
шаардлагатай болсон. Хараа-Ерөө голын
сав газрын орон тооны бус зөвлөлийн анхны
уулзалт 2017 оны 10 дугаар сарын 02-03-ны
өдрүүдэд МоМо төслийн дэмжлэгтэйгээр
зохион байгуулагдаж, тус зөвлөлийг
2017 оны 11 сарын 27-нд Байгаль Орчин,
Аялал Жуулчлалын Яамны Сайдын А/324
тушаалаар байгуулсан билээ. Зөвлөл нийт
43 гишүүнээс бүрдэх ба гишүүдийн нэрсийг
тушаалын
хавсралтаар
танилцуулсан.
СГЗөвлөлийн даргаар Г.Хонгор, нарийн
бичгийн даргаар Ш. Дорж нар тус тус
сонгогдон ажиллаж байна.
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10. Байгаль орчны мониторинг судалгаа
Усны чанарын болон нөөцийн хяналт
шинжилгээ, голуудын экологийн судалгаа

Сөгнөгөр голд суурьлуулсан усны
чанарын мониторингийн станц

Хүн амын өсөлт, хотжилт, үйлдвэржилт,
газар ашиглалт зэргээс үүдэлтэй доройтол,
өөрчлөлтүүд Монгол орны цэнгэг усны
экосистемд мэдэгдэхүйц ажиглагдах болсон.
Усан орчны энэхүү доройтол нь ноцтой
үр дүнд хүргэх, урт хугацаанд үргэлжилэх
байгаль орчны асуудлуудыг бий болгож байдаг.
Нилээдгүй газар нутгуудад усны нөөц хомсдож,
чанар мэдэгдэхүйц доройтон, гол, горхи,
нуурын экологийн үйлчилгээ алдагдаж байгааг
судалгааны үр дүн харуулдаг. Тухайлбал: Хөдөө
орон нутаг дахь хүн ам, мал сүргийн өсөлтөөс
шалтгаалж усан орчны шим тэжээлийн
бодисын бохирдол бий болж, үүний улмаас хүн,
малын ундны усны эх үүсвэр болсон гадаргын
усны микробиологийн бохирдол нэмэгдэх
хандлагатай байна.
МоМо төслийн I болон II үе шатанд
хэрэгжүүлсэн мониторинг судалгааны арга
аргачлал, үр дүнг Монгол талын холбогдох
байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагаанд
нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Цаашид хийгдэх
шаардлагатай гол ажлуудын нэг бол байгаль
орчны мэдээллийн уялдаа холбоо бүхий
мэдээлэл солилцооны менежментийг бий
болгох, үүнд чухал үүрэг гүйцэтгэх вэб-д
суурилсан газарзүйн мэдээллийн санг
хөгжүүлэх ажил юм.

Загасны популяцийн
судалгаанд электрофишинг
аргыг ашиглаж байгаа нь

Эрүүл ахуйн мониторинг
судалгааны нийгэм-эдийн
засгийн судалгаа
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Хараа голын эхэн, дунд, болон адаг хэс
гүүдэд усны чанарын мониторингийн стан
цуудыг суурьлуулсан бөгөөд өгөгдөл, мэдээлэл
нь онлайн мэдээллийн санд автоматаар
хадгалагддаг. Зайнаас тандан судлалын аргыг
ашиглан Хараа голын эргийн бүсийн мониторинг
судалгааг гүйцэтгэсэний зэрэгцээ голын усны
чанарын химийн болон микробиологийн
бохирдлын судалгааг мөн хийсэн.
Хуудас15

11. Усны технологи

Дархан хотын цэвэр усны шугам
хоолойн шинэчлэлийн ажил

МоМо төсөл нь Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд
нийцүүлсэн хот суурин газрын усны менежментийн
технологийн шийдлүүд, санал, зөвлөмжийг боловсруулах
чиглэлд ажиллаж ирсэн. Тухайлбал:
■■ Дархан хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн
концепци: Энэ ажлын хүрээнд Дархан хотын төв
цэвэрлэх байгууламж (ТЦБ) дээр дэд станцыг (SBR:
sequencing batch reactor) туршилтаар суурьлуулан,
дагалдах техникийн судалгааг гүйцэтгэсэн. Уг ажил
нь Дарханы ТЦБ-ийн шинэчлэлийн ажлын үндэслэл
болж өгсөн бөгөөд одоогоор тус байгууламжийн
шинэчлэлийн ажил хийгдэж байна;
■■ Орхон сумын хүүхдийн цэцэрлэгт төвлөрсөн бус
бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг (WSB реактор)
суурьлуулах: Энэхүү туршилтын төсөл амжилттай
хэрэгжсэн нь уг технологийг Монгол орны 30 гаруй
суманд нэвтрүүлэх үндэслэл болж өгсөн юм;

Дархан хотын төв цэвэрлэх байгууламж
(сүүлд сэргээн засварласан)

■■ Шугам хоолойн насжилтаас шалтгаалсан усны
алдагдлыг илрүүлэх багаж хэрэгсэл, түүний програм
хангамж, гидравлик сүлжээний загварчлал: Эдгээр
тоног төхөөрөмж, програм хангамжийг ашиглан
Дархан хотын ус хангамжийн систем дэх усны
алдагдлын байршлыг тогтоох, алдагдлын хэмжээг
тодорхойлох ажлуудыг гүйцэтгэсэн бөгөөд үүний
үр дүнд Дархан хотын цэвэр усны шугам хоолойн
шинэчлэлийн ажлыг амжилттай хэрэгжүүлсэн;
■■ Үнэгүй, нээлттэй програм хангамжийн эх үүсвэрт
суурилсан гео-мэдээллийн сан: Энэ нь нэгдсэн
мэдээллийн сангийн менежмент болон дүрсжүүлэх
систем юм. Энэхүү гео-мэдээллийн сан нь онлайн
болон интернэт холболтгүй үеийн ажиллагааны
горимтой ба хэрэглэгч нь бүртгэлийн системийг
ашиглан өгөгдөл оруулах боломжийг олгодог.

Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийнг бетон
цутгалтын ажил (400 хүн амд зориулсан)

Хуудас16

Техникийн арга хэмжээг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх
ажлын хүрээнд олон удаагийн сургалт, семинарыг өргөн
цар хүрээтэйгээр зохион байгуулж ирсэн ба орон нутгийн
техник мэргэжлийн ажилтнууд, шийдвэр гаргагч төрийн
албан хаагчид зэрэг багагүй тооны мэргэжилтнүүдийг
хамруулаад байна.
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12. Нөөц чадавхийн хөгжил
Боловсон хүчний чадавхийг хөгжүүлэх нь УННМийн хэрэгжилтэнд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. МоМо төсөл
нь усны нөөцийн тогтвортой менежментийн чиглэлээр
боловсон хүчний чадавхийг хөгжүүлэхэд идэвхи,
санаачлагатай ажиллаж ирсэн билээ. Үүний хүрээнд
хэрэгжүүлсэн зарим арга хэмжээнүүдээс дурдвал:
■■ Их сургуулиуд (Улаанбаатар, Дархан хотуудад),
эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн эрдэмтэн
судлаачид, оюутнуудад чиглэсэн УННМ-ийн
чиглэлээр зохион байгуулагдсан лекц, семинар,
хээрийн болон лабораторийн сургалтууд;

ШУА-ийн харъяа хүрээлэнд зохион байгуулсан
чадавхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

■■ Герман улсын байгаль орчны чиглэлийн эрдэм
шинжилгээний байгууллагууд, МоМо төслийн
хамтрагч байгууллагуудын үйл ажиллагаатай
танилцах, туршлагаас суралцах зорилго бүхий
Герман улсад зохион байгуулагдсан богино, урт
хугацааны сургалтууд;
■■ Төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус бохир ус
цэвэрлэгээний технологи, тэдгээрийн Монгол
болон Герман улс дахь үйл ажиллагаа,
менежментийн талаарх технологийн болон
туршилтын сургалтууд;
■■ СГМ-ийн хэрэгжилтэд зөвлөх үйлчилгээ
МоМо төслийн III үе шатанд техник, мэргэжлийн
ажилтнуудад зориулсан сургалтын аяллуудыг Герман
улсад хэд хэдэн удаа зохион байгуулсанаас гадна
Герман, Монголын эрдэмтэн солилцооны хөтөлбөрийг
Германы Эрдмийн Солилцооны Албаны (DAAD)
дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулав.
ШУА-ийн харъяа хүрээлэнгүүдийн залуу эрдэмтэн,
судлаачдад байгаль орчны мониторинг судалгаанд
дэвшилтэт технологийг (Нисгэгчгүй агаарын систем буюу
UAS) хэрхэн ашиглах чиглэлээр чадавхийг хөгжүүлэх
сургалтыг 2015-2017 онд жил бүр зохион байгуулсан.

Сөгнөгөр голын эрэг дээр тоглож буй хүү
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МоМо төслийн нэг гол зорилго бол байгаль орчны
тогтвортой менежментийг бий болгоход чухал үүрэг
гүйцэтгэх вэб-д суурилсан газарзүйн мэдээллийн санг
хөгжүүлэх бөгөөд энэ зорилгын хүрээнд нилээдгүй тооны
сургалт, семинаруудыг зохион байгуулав.

Хуудас17

Хараа голын адаг хэсэг
Хуудас18
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13. Төслийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны
үр дүн ба Монгол орны УННМ-д үзүүлэх
ач холбогдол
Төслийн хүрээнд эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг
системтэйгээр хийж ирсэн.
■■ Хараа голын сав газрын усны нөөцийн өнгөрсөн,
одоо, ирээдүйн төлөв байдал ба уур амьсгал,
газар ашиглалтын өөрчлөлтөөс хамаарах
хамаарал;
■■ Хараа голын сав газрын усны чанарын төлөв
байдал, бохирдолын халуун цэгүүд, нөлөөлөгч
хүчин зүйлүүдийн үнэлгээ;
МоМо төслийн эрдэм
шинжилгээний бүтээлүүд

■■ Хараа гол, түүний цутгал голуудын экологийн
төлөв байдал, гидрологи, усны чанартай
холбогдох байдал;
■■ Газрын доорх усны баланс, чанар болон Дархан
хотын ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээ;
■■ Хот суурин газрын ус хангамжийн дэд бүтцийн
өнөөгийн төлөв байдал, усны аюулгүй байдлыг
хангах боломж;
■■ Монгол улсын усны
тогтолцоог хөгжүүлэх.

Хараа-Ерөө голын сав газрын Атлас

засаглалын

бүтэц,

Төслөөс гарсан эдгээр үр дүнд түшиглэн боловсон
хүчний чадавхийг хөгжүүлэх, мэдлэг туршлагаа түгээн
дамжуулахад анхааран ажиллаж байгаа бөгөөд
ялангуяа Монгол орны усны салбарт ажиллаж буй
эрдэмтэн судлаачид, бодлого боловсруулагчид, техник
мэргэжлийн ажилтан, оюутан, бусад мэргэжилтнүүд
гээд бүх түвшний мэргэжилтнүүдийг хамруулахыг
зорьж байна.
МоМо төслөөс гарсан эрдэм шинжилгээ,
судалгааны үр дүнг олон арга замаар түгээн дэлгэрүүлж
байгаагийн нэг жишээ бол “Integrated Water Resources
Management: Concept, Research and Implementation”
сэдэвт номыг туурвин, хэвлүүлсэн ажлын үр дүн юм.

МоМо Газарзүйн мэдээллийн сан нь Хараа
голын сав газрын геодата болон газрын зургуудыг
багтаасан болно (https://momo.terrestris.de)
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Төслийн бас нэг чухал үр дүн бол Хараа голын сав
газарт УННМ-ийн төлөвлөлтийг хөгжүүлэхэд шинжлэх
ухааны үндэслэлийг нэмэгдүүлсэн явдал юм. Төсөл
хэрэгжих хугацаанд цуглуулагдсан мэдээ, материалыг
системтэй хадгалах, ашиглах үүднээс Хараа голын
сав газрын Атлас болон газар зүйн мэдээллийн санг
боловсруулсан.
Хуудас19

14. Судалгаанаас онцлох үр дүн

Монгол орны гол, горхинууд бол
“эмзэг” экосистем юм.

Гадаргын болон газрын доорх усны чанар,
хүрэлцээ, ус хэрэглээний талаарх судалгааг УННМ-ийн
МоМо төсөл хийсэн юм. Судалгааны үр дүнд тухайн
бүс нутгийн усны нөөцийн илүү нарийвчилсан үнэлгээг
хийх, тулгарч буй гол асуудлууд, менежментийн арга
хэмжээг тодорхойлоход шаардлагатай үндсэн суурь
мэдээллийг бүрдүүлж өгсөн юм.
Хараа голын сав газрын хэмжээнд агаарын
температурын өсөлт (сүүлийн 70 жилийн хугацаанд
+2°C-ээр өссөн) нь 1990-ээд он ба 20 дугаар зууны
эхэн хагаст ажиглагдсан хур тунадасны бууралттай
давхцсаны үр нөлөөгөөр Хараа голын жилийн урсацын
горимд мэдэгдэхүйц бууралт ажиглагдах болсон.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс гадна газар ашиглалтын
өөрчлөлт бүс нутгийн усны эргэлтэнд ихээхэн сөрөг
нөлөө үзүүлж байна. Үүнд хамаарах гол асуудлуудын
нэг нь Хараа голын сав газрын эхэн хэсгийн ойн түймэр,
мод огтлолтой холбоотой ойн нөөцийн хомсдол,
доройтол юм. Ойн нөөцийн хомсдолын явц нь гадаргын
болон газрын доорх усны нөөц бүрдэлтэнд сөрөг нөлөө
үзүүлэх бөгөөд цаашлаад голын сав газрын доод
хэсгийн орчимд усны нөөц буурах нөхцлийг бүрдүүлдэг.
Усан орчны экосистемийн төлөв байдал, усны
чанарын талаар дараах асуудлуудыг тодорхойлов:

Байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх гол хүчин
зүйлийн нэг нь уул уурхай юм.

Хагшаасны зөөгдөл нь усан орчны экосистемд сөрөг
нөлөөг үзүүлж байна. Сав газрын хэмжээнд ялангуяа
голын татмын бүсийн бэлчээрийн даацыг хэтрүүлж,
ургамлан бүрхэвчийг (эргийн бүсийн мод, сөөг)
доройтуулсанаар голын эргийн элэгдлийг нэмэгдүүлэх,
хагшаасны хуримтлалыг бий болгох эх үүсвэр болж
байна.
Гадаргын болон газрын доорх ус, голын ёроолын
хурдас, усан орчны амьтдад (загас зэрэг) хүнцэл, мөнгөн
усны агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн
тохиолдлууд тэмдэглэгдэв. Эдгээр бохирдуулагчийн гол
эх үүсвэрүүдэд уул уурхайн үйл ажиллагаа, түүнчлэн
хүнцэлийн өндөр агууламж бүхий нүүрсний шаталтаас
гарах хаягдал үнс зэрэг юм.

Ойн сангийн доройтол нь усны нөөц
бүрдэлтэд нөлөөлдөг.
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14. Судалгаанаас онцлох үр дүн

Дулааны цахилгаан станцууд усны
бохирдлын эх үүсвэр болдог.

Загасны популяцийг хамгаалах
шаардлага тулгарч байна.

Байнгийн хяналт шинжилгээ
зайлшгүй шаардлагатай
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•

Зарим худгийн усанд геологийн гаралтай хүнцэл,
уран зэрэг элементийн агууламж стандартаас
өссөн үзүүлэлттэй гарав. Мөн хашаандаа гүний
худагтай айлуудын худгийн усанд колиформ
бактери илэрч байгаа нь хүн амын эрүүл мэндийн
асуудалд анхаарал хандуулах ёстойг илтгэж
байна. Эндээс дүгнэхэд хүн амын ундны усны
байнгийн хяналт шинжилгээг хийх хэрэгцээ,
шаардлага байгааг харуулна.

•

Хараа голын уртын дагууд шим тэжээлийн
бодисын агууламжийн өсөлт маш тодорхой
ажиглагддаг. Дархан хотын доод хэсэг буюу Хараа
голын адаг хэсэг орчимд шим тэжээлийн бодисын
агууламж антропоген нөлөөлөлд өртөөгүй
хэсгийн байгалийн суурь нөхцөлтэй харьцуулахад
их хэмжээгээр нэмэгдсэн байв. Хот суурин
газрын бохир ус цэвэрлэгээний байгууламжийн
шаардлага хангаагүй, хангалтгүй байгаа нөхцөл
байдал нь шим тэжээлийн бодисын бохирдлын
өсөлтийн гол шалтгаан болж байгаа юм.

•

Дотоодын болон гадаадын жуулчидын загасчлах
аялал жуулчлал эрчимжиж байгаа нь загасны
популяцийн тоо толгой буурахад ихээхэн нөлөө
үзүүлж байгаа учир Монголын орны загасны
популяцийн тогтвортой байдлыг хангах, хамгаалах
үүднээс менежментийн арга хэмжээг сайжруулах
шаардлага нэн чухал байна.

Дээр дурдсан усны нөөц, чанар, экологийн тулгамдсан
асуудлуудын үйл явцыг хянах, менежментийн арга
хэмжээг тодорхойлоход байнгийн хяналт, шинжилгээ нэн
шаардлагатай. Түүнчлэн эдгээр асуудлуудын сөрөг нөлөө
урт хугацаанд үргэлжилэх, хор уршиг илэрсээр байх учир
сав газрын менежментэд төрийн оролцоо чухал үүрэгтэй
төдийгүй бүх талын оролцогчид үүнд онцгой анхаарал
хандуулах шаардлагатай.
Монгол орны усны нөөцийг хамгаалахад хууль, дүрэм
журмын хэрэгжилтийг сайжруулах шаардлагатай. Усны
чанар, загасны популяцийг хамгаалах үүднээс гол, түүний
эргийн бүсийг багтаасан “Байгаль хамгааллын бүс”-ийг
тогтоох шаардлага байна. Мөн голын эхэн хэсэгт ойн
нөөцийн хамгаалалт нэн чухал! Сав газрын захиргаа,
Сав газрын зөвлөл болон бусад байгаль хамгааллын
байгууллагуудыг тогтвортой санхүүжилт, шаардлагатай
багаж хэрэгслээр хангах нь зүйтэй. Энэ нь Монгол орны
усан орчны экосистемийг хамгаалах, усны нөөцийн
тогтвортой ашиглалтыг хангах ажилд чухал үүрэгтэй.
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15. “Хараа-Ерөө голын сав газрын Атлас”
Атласыг туурвих болсон үндсэн зорилго
бол МоМо төслийн 10 гаруй жилийн хамтарсан
судалгааны ажлыг нэгтгэх, тухайн бүс нутгийн
ус болон газар ашиглалтын талаарх мэдээ,
материалыг цуглуулах, тэдгээрт дүн шинжилгээ
хийх замаар СГМ-ийн асуудлуудыг тодорхойлоход
дэмжлэг үзүүлэх юм. Хоёр өөр онцлогтой хэсгүүдийг
нэгтгэсэнээр энэхүү Атласыг “амьд баримт бичиг”
гэж тодорхойлж болно:
•

Дижитал атлас: Нээлттэй мэдээллийн сан
“МоМо ГЕОПОРТАЛ”-ыг нээлттэй программ
хангамжийг ашиглан хөгжүүлсэн бөгөөд
Хараа, Ерөө голуудын сав газарт хийгдсэн
бүхий л мониторинг судалгааны мэдээ
материал, гео мэдээллийг багтаасан өргөн
цар хүрээтэй мэдээллийн сан юм.

•

Хэвлэмэл
атлас:
Гео
мэдээлэлд
тулгуурлан зохиосон сэдэвчилсэн зургууд,
ихэнх зургуудад нэмэлт тайлбар болгон
товч текстийг багтааж өгсөн. Бүтээлийг
хавтсанд үдэх байдлаар хэвлэсэн ба
зураг, текстүүдийг төрөл бүрийн зорилгоор
(сургалт, уулзалт хэлэлцүүлэг гэх мэт)
хэсэгчилэн ашиглах боломжтой.

Газрын зургуудаар судалгааны бүх талын үр
дүнг нэгтгэн, дүгнэн харуулах зорилготой бөгөөд
жишээ нь 4 дүгээр зурагт гадаргын усны эрсдлийн
үнэлгээг замын гэрлэн дохионы өнгөний системээр
ялган зурагласан. Энэхүү өнгөний систем нь ХГСГын аль хэсгүүдэд гадаргын усны экологийн төлөв
байдал болон усны чанарын химийн нөхцөл нь
байгалийн суурь нөхцөлд хүрээгүй, хангалтгүй
байгааг тодорхойлон харуулах зорилготой юм.
Сав газрын эхэн хэсгийн антропоген нөлөөлөлд
өртөөгүй байгалийн суурь нөхцөлтэй (ногоон
өнгө) харьцуулахад сав газрын дунд болон адаг
хэсэгт хэмжээнд багагүй тооны “халуун цэг” буюу
бохирдолын цэгүүдийг тэмдэглэсэн.
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Эдгээр цэгүүд нь хүний үйл ажиллагааны
сөрөг нөлөөлөл өсөхийн хирээр “Эрсдэлтэй
байж болзошгүй” (шар), “Эрсдэлтэй” (улаан)
гэсэн үнэлгээнд хүрч байгаа бөгөөд голын
энэ хэсгүүдийн усны чанар, экологийн төлөв
байдал “Хангалтгүй” байна гэж дүгнэн үзэж
болно. Зурагт үзүүлсэн мэдээллийн талаар
дэлгэрүүлэн уншихад зориулж тайлбар текст,
ашигласан бүтээлийн жагсаалтыг оруулж
өгсөн.

Зураг 4: Хараа-Ерөө голын сав газрын
атласт Хараа голын экологийн төлөв
байдлын үнэлгээг харуулсан байдал
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16. УННМ МоМо “Бодлогын Хураангуй”
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 хэм хэмжээнүүд
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 29нээс 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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17. УННМ МоМо “Мэдлэг туршлагаа түгээн
дамжуулах нь” Олон улсын бага хурал
УННМ МоМо “Мэдлэг туршлагаа түгээн
дамжуулах нь” сэдвийн дор Улаанбаатар хотноо
2017 оны 09 дүгээр сарын 26-наас 27-ны өдрүүдэд
зохион байгуулагдсан олон улсын бага хуралд
усны салбарын 60 гаруй мэргэжилтнүүд оролцсон
юм.
Монгол орны усны менежментийн дөрвөн
гол сэдвийн хүрээнд дэд хуралдаануудыг зохион
байгуулсан юм. Үүнд:
■■ Хүн амын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх,
бохир усны цэвэрлэгээг сайжруулах,
■■ Байгаль орчны мониторинг ба өгөгдлийн
менежмент
■■ Олон түвшинд чадавхийг хөгжүүлэх
(техник мэргэжлийн ажилтнууд, эрдэмтэн
судлаачид, мөн усны салбарын захиргаа
удирдлагын ажилтнуудыг хамруулан)
■■ Сав газрын менежмент.

IWRM MoMo Transfer Conference

Хурлын үеэр МоМо төслөөс гарсан үр дүн,
шийдэл, санаачлагуудыг Монгол, Германы
хамтрагч талууд хамтарсан илтгэл байдлаар
танилцуулсан бөгөөд үүний дараагаар дэд
хуралдаануудаар
хэлэлцүүлгийг
явуулсан.
Эдгээр дэд хуралдаануудыг зохион байгуулах
болсон гол шалтгаан нь хурлаас урьтаж төслийн
Монгол талын хамтрагч Төрийн захиргааны төв
байгууллагууд болох холбогдох яамдуудтай
хамтран “МоМо бодлогын хураангуй” гэх бодлогын
зөвлөмжийг хамтран боловсруулсан явдал бөгөөд
хуралд оролцогчдын санал, зөвлөмж нь энэхүү
бичиг баримтыг улам боловсронгуй болгоход
ихээхэн ач холбогдолтой байв.
Хуралд ХБНГУ-ын Боловсрол, Судалгааны
яамыг төлөөлж 6 төлөөлөгч уригдан оролцсон
бөгөөд Монгол улсад долоо хоногийн хугацаатай
айлчилсан юм. Айлчлалын хугацаанд төлөөлөгчид
Улаанбаатар хот дахь ХБНГУ-ын Элчин сайдын
яам, БСШУСЯамдуудад зочилон, албаны
уулзалтуудыг хийсэн ба хурлын дараагаар Дархан
хот, түүний ойр орших төсөл хэрэгжсэн газруудаар
зочилсон юм.
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18. “УННМ МоМо төслийг дүгнэх дараагийн
шатанд хүлээлгэн өгөх” Олон улсын бага хурал
“УННМ МоМо төслийг дүгнэх дараагийн
шатанд хүлээлгэн өгөх” сэдэвт Олон улсын эрдэм
шинжилгээний бага хурлыг 5 дугаар сарын 29нээс 30-ны өдрүүдэд Горхи Тэрэлжийн БЦГ-т
байрлах “Red Rock” амралт, аялал жуулчлалын
цогцолбор газарт зохион байгуулах гэж байна.
Хурлаар МоМо төслийн 12 жилийн эрдэм
шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг
танилцуулахаас гадна олж авсан мэдлэг,
туршлагаа УННМ-ийн цаашдын чиглэлд хэрхэн
ашиглах талаар хэлэлцэх юм. Эдгээр хэлэлцэх
асуудлууд бүгд НҮБ-аас гаргасан “Эх дэлхийгээ
шинэчилье: 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн
хөтөлбөр”-ийн дор дэвшүүлсэн тогтвортой
хөгжлийн зорилтуудтай уялдсан байх юм. Уг
хурлын бас нэг зорилго бол төслөөс гарсан үр
дүн, инноваци, ноу-хауг Монгол улс цаашлаад Төв
Азийн орнуудын хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх,
ирээдүйн хамтын ажиллагааг эхлүүлэхэд зорьж
байгаа болно.

Тус хурлыг МоМо төсөл нь Монголын Шинжлэх
Ухааны Академитай хамтран зохион байгуулж
байгаа бөгөөд ХБНГУ-ын Боловсрол, Судалгааны
Яамнаас санхүүжүүлж байгаа юм.
Иймд усны салбарт хамаарах усны
мэргэжилтнүүд, бодлого гаргагчид, эрдэмтэн
судлаачид, судлаач оюутнуудыг УННМ МоМо
төслийн үр дүн, ололт амжилтын талаар хамтран
дүгнэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны сүүлийн
үеийн мэдээ баримт, үр дүн, бүтээгдэхүүнээ
танилцуулах, Монгол орны болоод Төв Азийн
хэмжээнд УННМ-ийн ирээдүйн чиг хандлагыг
хэлэлцэх энэхүү олон улсын хуралд урин
оролцуулж байна.

ОУ-ын эрдэм шинжилгээний бага хурал нь
дараах үндсэн асуудлууд, асуултуудын хүрээнд
явагдах болно:
1. Төв Ази, Монгол орны усны менежмент,
эрдэм шинжилгээ, судалгааны өнөөгийн
тулгамдсан асуудлууд юу байна вэ?
Эдгээр
асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд
МоМо төслийн судлаачид болоод
бусад эрдэмтэн судлаачдын оруулсан
хувь нэмэр юу байв? Сүүлийн үеийн
судалгааны үр дүнгүүд юу байна вэ?
Мэдлэгийн цоорхой хаана байна вэ?
2. Байгаль орчин, хүн амын усны аюулгүй
байдлыг хангахад цаашид тулгарах
сорилт бэрхшээлүүд юу байна вэ? Усны
тогтвортой хэрэглээг хэрхэн бий болгох
вэ? НҮБ-ийн 2030 Тогтвортой хөгжлийн
хөтөлбөр болон Үндэсний хууль эрхзүйн
хүрээнд УННМ-ийг цаашид хэрхэн
бэхжүүлж ажиллах вэ?
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Зураг 5: “МоМо сэдвүүд”. МоМо төслийн сүүлийн
5 жилд хэвлэн нийтлүүлсэн бүтээлийн гарчигийн
түүвэр
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Улаанбаатар хот, 2016 оны 9 дүгээр сар
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19. Төв Азийн УННМ-ийн цаашдын зорилтууд
Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, эрчим
хүчний тогтвортой хангамж, шилжилт суурьшилт,
хүнсний болон усны аюулгүй байдал зэрэг
тулгамдсан асуудлууд аливаа улс гүрнүүдийн
хилээр хязгаарлагдахгүй. Аль ч улс орон эдгээр
асуудлуудыг дангаараа шийдвэрлэх боломжгүй
юм. Шийдлийг зөвхөн боловсрол, шинжлэх
ухаан, судалгаанд тулгуурлан, олон улсын
хамтын ажиллагааны хүрээнд гаргаж чадна.
Тийм ч учраас Монгол-Герман улсуудын хооронд
боловсрол, шинжлэх ухааны олон улсын хамтын
ажиллагаа нэн чухал бөгөөд оюуны хөрөнгийг
бий болгох, шинжлэх ухаан, бизнесийн талбарт
тэдний байр суурийг хадгалах нь чухал юм.

Уг зарчим МоМо төслийн хувьд мэдээжээр
маш чухал бөгөөд Даян дэлхийн өөрчлөлтүүдийн
нөхцлийн дор усны аюулгүй байдлыг хангах
чиглэлд дараа дараачийн төслүүдийн суурь
зарчим болгож, түүнийг баримтлах нь зүйтэй юм.
Бидэнд усны тогтвортой хэрэглээг хэвшүүлэх,
үндэсний хууль эрх зүйн үндэслэл, НҮБ-ийн 2030
Хөтөлбөрийн дагуу УННМ-ийг улам боловсронгуй
болгох шаардлага тулгарч байна. Цаашид
усны салбарт эрдэм шинжилгээ, судалгаа,
менежментийг сайжруулах, чадавхийг бэхжүүлэх
нь хурдацтайгаар өөрчлөгдөж буй байгаль
орчинтойгоо зохицоход чухал ач холбогдолтой.

Орчин үеийн амьдарлын хэв маяг нь уламжлалт
ахуйтай харьцуулахад усны хэрэглээ өндөр байна.
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20. MoMo төслийн эрдэм шинжилгээний
бүтээлүүд
МоМо төслийн эрдэмтэн судлаачид
12 жилийн эрдэм шинжилгээ, судалгаа,
туршилт судалгааны ажлынхаа үр дүнд
тулгуурлан чамгүй тооны бүтээлийг хэвлэн
нийтлүүлсэн юм. Бүтээлийн төрөл, тоог
дараах зургуудаар үзүүллээ.

Зураг 6: МоМо хэвлэн нийтлүүлсэн бүтээлийн
бүтэц

МоМо төслийн хүрээнд хэвлэн нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалтыг дараах холбоосоор
татаж авах боломжтой www.iwrm-momo.de/publications.
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МоМо төслийн хүрээнд хэвлэн нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалтыг дараах холбоосоор
татаж авах боломжтой www.iwrm-momo.de/publications.
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Цэнгэг усны экологи ба дотоодын загасны аж ахуйн Лайбницийн хүрээлэн, Берлин хот
Др. Проф. Мартин Очипка | oczipka@htw-dresden.de
Дрездений Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Дрезден хот
Др. Инес Домбровский | ines.dombrowsky@die-gdi.de
Др. Жиен-Карло Родригуиез | Jean.Rodriguez@die-gdi.de
Германы Хөгжлийн Хүрээлэн, Бонн хот
Хинрих Паулсен | paulsen@terrestris.de
“террестрис” ХХК, Бонн хот
Еэнс Иллиан | jens.ilian@bergmann-abwassertechnik.com
“Бергман бохир ус цэвэрлэгээ” ХХК, Пеник хот
Улрих Гоершэл | ulrich.goerschel@p2mberlin.de
Др. Ёорн Хэппэлэр | joern.heppeler@p2mberlin.de
“Пи2эмберлин” ХХК, Берлин хот
Монгол дахь төслийн зохицуулагч: Др. Проф. Даниел Карте | karthe@gmit.edu.mn МонголГерманы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль, Налайх дүүрэг
Монгол дахь дахь төслийн оффис:
А. Чимэгсайхан | atschimgee@gmail.com
MoMo төслийн оффис, ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Улаанбаатар хот
Төслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.iwrm-momo.de цахим хуудаснаас авна уу.
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