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ХОВД АЙМГИЙН НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХЭТИЙН ЗОРИЛТ 
/2016-2026 он/ 

 

Нэг. ХОВД АЙМАГ НОГООН ХӨГЖИЛД ШИЛЖИХ ШААРДЛАГА, ҮНДЭСЛЭЛ 

Ховд аймгийн хувьд газар нутгийн дийлэнх хэсэг нь байгалийн унаган төрхөө 

харьцангуйгаар хадгалсан, байгалийн арвин нөөц баялагтай, сэргээгдэх эрчим 

хүчний хангалттай нөөцтэй, эдийн засагт нь уламжлалт мал аж ахуй, газар тариалан 

зонхилсон (дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 50-иас дээш хувь нь хөдөө аж ахуйгаас 

бүрддэг), олон ястны зан заншил, соёл, уламжлалыг хадгалсан, хүн амын дундаж 

наслалт улсын дунджаас өндөр байгаа, газарзүйн байршлын хувьд ОХУ, БНХАУ-тай 

харилцах босоо тэнхлэгийн замын зангилаа болсон зэрэг давуу талтай. Орон нутгийн 

хөгжлийн хэтийн чиг хандлагаа ногоон хөгжлийн замаар замнах үндэслэл, 

шаардлагатай хэмээн тодорхойлсон байна. Эдгээр давуу тал, хүсэл эрмэлзэл нь 

ногоон хөгжлийг цогцлоох анхдагч нөхцөл, боломж болж байна.          

Нөгөө талаас үржил шим багатай, хэт хуурай уур амьсгал бүхий говь, цөлийн 

бүс (Зүүнгарын говь, Их нууруудын хотгор) газар нутгийн ихэнх хэсгийг эзэлдэг, 

жилд унах хур тунадасны хэмжээ багатай (жилийн дундаж хур тунадас 131 мм), 

агаарын температурын жилийн дундаж үзүүлэлт дулаарах чиглэлээр нэмэгдсэн 

(аймгийн агаарын жилийн дундаж температур 2010 онд 0.90С байсан бол 2015 онд 

3.40С болж  өссөн), дулаарал улсын дундаж үзүүлэлтээс давсан зэрэг нь уур 

амьсгалын өөрчлөлтөд өртөгдөх эмзэг бүс нутаг болохыг харуулж байна. Эдгээр 

болон байгалийн бусад олон үзүүлэлт ногоон хөгжлийн чиг баримжаагаар хөгжих 

замыг сонгох байгалийн нөхцөл, үндэслэл болж байна. 

Иргэдийн амьжиргааны түвшин доогуур, уламжлалт мал аж ахуй, газар 

тариалангаас өөр амьдралын зам сонгох боломж, бололцоо тааруу, гадны хараат 

эрчим хүчний эх үүсвэртэй, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд жин дарахуйц үйлдвэр 

хөгжих хэтийн зураглал тодроогүй, өндөр технологийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх хүний 

нөөц хомсдолтой, ус, бэлчээр болон байгалийн бусад нөөцийг өөрийн биш 

сэтгэлгээгээр, үрэлгэн хэлбэрээр, өрсөж ашиглах чиг хандлагатай болж байгаа зэрэг 

нь бидний өмнө тулгарч байгаа том сорилт бөгөөд түүнийг даван туулах зорилтыг 

тусгасан урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах түүхэн шаардлага тулгарч 

байна.    

1.2. Ногоон хөгжилд шилжих зорилт, алсын хараа  

Монгол орны нутаг дэвсгэрт ажиглагдсан уур амьсгалын өдгөө хүртэлх 

өөрчлөлт, ирээдүйн төсөөллөөс үзвэл өндөр уулын бүсэд агаарын температур 
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дулаарах чиглэлээр байнга нэмэгдэх, зуны улирлын хур тунадасны хэмжээ багасах 

дүр зураг томъёологдож байгаа нь хуурайшилтыг улам эрчимжүүлэх, цөлжилтийг 

нэмэгдүүлэх, гангийн нөхцөл байдал үүсгэх чиг хандлагатай байна.  

Энэ нөхцөл байдал нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд шууд, шууд бусаар 

хүчтэй нөлөөлнө гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн чиг 

хандлага, хэв маягийг өөрчлөх алсын хараатай ажиллах шаардлагатай байгааг 

ухамсарлаж, Ховд аймаг ногоон хөгжлийн чиг баримжаагаар хөгжих хэтийн зорилтыг 

дэвшүүлж, тэр замаар замнаж Монгол улсад хөгжлийн “шинэ загвар” болох алсын 

харааг томъёолж байна.  

Энэ алсын харааг хангахын тулд “Ховд аймгийн ногоон хөгжлийн хөтөлбөр” 

боловсруулав. Тус хөтөлбөр нь байгаль орчин, хүнд ээлтэй үйлдвэрлэл, цэвэр 

технологийг нутагшуулах, экосистемийн үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хангах,  

байгальд ээлтэй чадвар, дадалтай нийгмийг цогцлоох, ногоон амьдралын хэв 

маягийг төлөвшүүлэх зорилтыг тодорхойлсон бодлогын цогц баримт бичиг мөн.  

 

ХОЁР. НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО,  
ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ГАРАХ ҮР ДҮН 

 
ЗОРИЛГО 

Ховд аймгийн ногоон хөгжлийн зорилго нь байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй, үр 

ашигтайгаар ашиглах, дэвшилтэт цэвэр технологийг эрчим хүч, дэд бүтэц, 

үйлдвэрлэл, нийгмийн амьдралд нэвтрүүлсэн, хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгасан, 

байгалийн тэнцвэрт харьцааг хадгалсан ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх замаар 

ногоон амьдралын хэв маягийг нийгмийн хүрээнд төлөвшүүлэх явдал мөн.    

ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Агуулгын хамрах хүрээ: Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах Парисийн 

хэлэлцээр (2015), Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал (2016), Ногоон 

хөгжлийн бодлого (2014), Ховд аймгийн хөгжлийн стратеги 2015-2025 он зэрэг 

бодлогын баримт бичгүүдийн үзэл санааны хүрээнд энэхүү хөтөлбөрийг 

боловсруулсан болно. 

 

Салбарын хамрах хүрээ: Ногоон хөгжлийн зорилтууд нь эдийн засаг, эрчим 

хүч, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, байгаль 

хамгаалал, боловсролын салбарт шууд хамрагдана. 

Орон зайн хамрах хүрээ: Энэ баримт бичгийн хэрэгжилт Ховд аймгийн төв, 

хөдөөгийн бүх сум, баг, нийт нутаг дэвсгэр, хүн амыг бүхэлд нь хамарна.   



4 
 

Хугацааны хамрах хүрээ: Ховд аймгийн ногоон хөгжлийн хэтийн зорилтуудыг 

дараахь хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.  

Нэгдүгээр үе шат. 2016-2021 онд ногоон хөгжлийн хөтөлбөрийн зорилго, 

зорилт, ногоон хөгжлийн мөн чанар, ногоон хөгжлийн үзэл санаагаар амьдрах 

амьдралын хэв маягийг нийгмийн бүх хүрээнд (хүн амын бүх давхаргад) жигд 

ойлгуулах, төлөвшүүлэх, ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх үндэс, суурийг бий 

болгох,эрчим хүч, дэд бүтэц, үйлдвэрлэлийн салбарт ногоон технологийг нэвтрүүлэх 

бэлтгэл хангагдаж, зарим төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхэлсэн байх, экосистемийн 

нэгдмэл байдлыг хадгалахад чиглэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.  

Хоёрдугаар үе шат. 2022-2026 онд хөтөлбөрийн үндсэн зорилтыг гүйцэтгэх, 

дэвшилтэт цэвэр технологид суурилсан үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, ногоон ажлын байр 

бий болгох, амьдралын ногоон хэв маягаар амьдрах чадвар, дадалтай болсон байх, 

ногоон хөгжлийн загвар нутагшсан байх болно. 

Ногоон хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр Ховд аймаг 2026 онд: 

1. Ногоон эдийн засгийн үзүүлэлтээр Монгол Улсын эхний 3 аймгийн нэг 

болно. 

2. Аймгийн газар нутаг дээрх үйл ажиллагаанаас үүсэх хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг 15-иас дээш хувиар бууруулна.  

3. Эрчим хүчний суурьлагдсан хүчин чадалд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх 

хэмжээг 100 хувьд хүргэнэ.  

4. Аймаг, сумын төвийн дулааны алдагдалтай барилгыг стандартын хэмжээнд 

хүртэл нэмж дулаалах, стандартын шаардлага хангасан шинэ барилга  барих  

замаар “ногоон барилга сүндэрлэсэн аймаг” болно.  

5. Цэвэр технологи нэвтрүүлэх, хог хаягдлыг дахин боловсруулах, байгалийн 

нөөцийг хэмнэх, дахин ашиглах түвшинг 2015 оныхоос 5 дахин нэмэгдүүлнэ.  

6. Малын түүхий эд хүлээн авах, анхан шатны боловсруулалт хийх, хадгалах 

чанарын үнэлгээний лаборатори бүхий баталгаат агуулах, зориулалтын ложистикийн 

сүлжээ бүхий сум дундын боловсруулах цех, үйлдвэрийг бий болгосон байна. 

 

7. Усалгааны хэмнэлттэй, үр ашигтай дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн газар 

тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ.  

8. Байгаль орчинд сөрөг нөлөө  багатай дэд бүтцийн сүлжээ нэвтэрсэн байна. 

9. Амьтан, ургамал, экосистемийн хувьд нэн чухал газруудын 55 хувийг 

хамгаалалттай газрын сүлжээнд хамруулсан байна.  

10. Жилд 50 гектараас доошгүй талбайг ойжуулсан байна.  
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11. Газрын доройтлыг багасгаж, цөлжилтийг сааруулна.  

12. Ногоон амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлсэн хүн амын тоогоор улсын 

хэмжээнд тэргүүлэх аймгийн нэг болно.   

 

ХОЁР. “ХОВД АЙМГИЙН НОГООН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ”-ЫН ҮР ДҮНГ 
ИЛЭРХИЙЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

Ховд аймгийн ногоон хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийн явцыг дараахь 31 

үндсэн үзүүлэлтээр тодорхойлж үнэлнэ: 

№ Үзүүлэлт Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 

(2016 он) 

Зорилтот 

түвшин 

(2021 он) 

Зорилтот 

түвшин 

(2026 он) 

Нэг. Ногоон эдийн засгийг дэмжих урамшуулал, зээл, хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. 

1 Эко тэмдэг, шошго, 

ногоон гэрчилгээтэй 

бүтээгдэхүүн 

2015 онтой 

харьцуулахад, 

хувь 

0 10%-иар 

өссөн 

байна 

30%-иар 

өссөн 

байна 

2 Орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн 

худалдан авалтын 

өсөлт 

төсөвт эзлэх 

хувь 

13% 30% 40% 

3 Ногоон 

бүтээгдэхүүний 

ложистикийн сүлжээг 

дэмжсэн  хөрөнгө 

оруулалт 

аймгийн 

төсөвт эзлэх 

хувь 

0 0.1%-иас 

багагүй 

0.1%-иас 

багагүй 

4 Ногоон бизнес 

эрхлэгчдэд зориулсан 

хөнгөлөлттэй зээл 

2015 онтой 

харьцуулахад, 

хувь 

10% 15%-иар 

өссөн 

байна 

30%-иар 

өссөн 

байна 

5 Ногоон ажлын байрны 

тоо 

2015 онтой 

харьцуулахад, 

хувь 

0,6% 10%-иар 

өссөн 

байна 

30%-иар 

өссөн 

байна 

6 Ядуурлын түвшин хувь 26 24 22 

Хоёр. Байгалийн  нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай 

үйлдвэрлэл, хэрэглээг хөгжүүлнэ. 
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1 Аймгийн ДНБ-ний 

нэгжид ногдох 

хүлэмжийн хийн 

ялгарал 

тн СО2-

экв/сая төг 

2.12 тн СО2-

экв/сая төг 

2 тн СО2-

экв/ сая төг 

1.8 тн СО2-

экв/ сая төг 

2 Цахилгаан эрчим 

хүчний үйлдвэрлэл 

дэх сэргээгдэх эрчим 

хүчний эзлэх хувь 

хувь  30 80 100 

3 Цахилгаан эрчим 

хүчний найдвартай 

эх үүсвэрээр 

хангагдсан өрх 

хувь 33 40 60 

4 Хийн түлшний  

хэрэглээний өсөлт 

хувь 64000 тн 2015 

оныхоос  15 

хувиар 

нэмэгдүүлнэ 

2015 

оныхоос    

30 хувиар 

нэмэгдүүлн

э 

5 Ховд хотын 

барилгын дулаан 

алдагдлыг 

бууруулсан хэмжээ 

Дулаан 

алдагдлыг 

стандартын 

хэмжээнд 

хүргэсэн 

барилгын 

эзлэхүүнийг 

нийт 

барилгын 

эзлэхүүнд 

харьцуулсан 

хувь 

нийт 625.000 

м3 барилга 

байгаагаас 

500.000м3 

дулаан буюу 

80% нь 

дулаан 

алдагдалтай  

нийт 

барилгын 

эзэлхүүний 

60% нь 

дулаан 

алдагдлыг 

стандартын 

хэмжээнд 

хүрнэ 

нийт 

барилгын 

эзэлхүүний 

80% нь 

дулаан 

алдагдлыг 

стандартын 

хэмжээнд 

хүрнэ 

6 Сум тус бүрийн 

барилгын дулаан 

алдагдлыг 

бууруулсан хэмжээ 

нийт 45.000 

м3 эзлэхүүн 

барилга 

байгаагаас 

96% нь 

дулааны 

алдагдалтай 

нийт 

барилгын 

эзлэхүүний 

40% нь 

дулаан 

алдагдлыг 

стандартын 

хэмжээнд 

нийт 

барилгын 

эзлэхүүний 

80% нь 

дулаан 

алдагдлыг 

стандартын 

хэмжээнд 
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хүргэнэ хүргэнэ 

7 Саарал усны 

ашиглалт, 

үйлдвэрлэлд 

ашигласан усыг 

буцааж ашиглах 

хэмжээ 

хаягдал усыг 

эргүүлэн 

ашигласан 

усны 

хэмжээтэй 

харьцуулсан 

хувь 

0 10 20 

8 Хур бороо, цасны ус 

цуглуулж, ашигладаг 

ААНБ, өрхүүд 

тоо  0 50 100 

Гурав. Ногоон ажил эрхлэлтийг дэмжих, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, байгальд 

ээлтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар ядуурлыг бууруулна.   

1 Дэлхийн мал, амьтны 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын хорио, 

цээрийн шаардлагад 

нийцсэн газар нутгийн 

эзлэх хэмжээ 

эзлэх хувь 0 1 2 

2 Бэлчээрийн даацад 

тохирсон мал аж ахуйн 

зохистой менежменттэй 

сум, баг. 

эзлэх хувь 0 нийт багийн 

20 хувь  

нийт багийн 

30 хувь  

3 Малын түүхийн эдийн 

боловсруулалт 

хөдөө аж ахуйн 

боловсруулсан 

бүтээгдэхүүний 

борлуулалтын 

орлого  

мах 

махан 

бүтээгдэх

-үүн 

217275.0 

мян төг 

арьс шир 

боловсру

улах, 

эсгий, 

эсгий 

2015 онтой 

харьцуулах

ад 5 дахин 

нэмэгдүүлн

э 

2015 онтой 

харьцуулах

ад 10 дахин 

нэмэгдүүлн

э 
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гутал 

99 340.5 

мян төг 

4 Малын түүхийн эдийн 

түгээлтийн үр ашигтай 

сүлжээ 

боловсронгуй 

түгээлттэй 

борлуулалтыг 

нийт 

борлуулалтад 

харьцуулсан 

хувь 

0 20 30 

5 Цөлжилтөд өртсөн 

газар нутгийн эзлэх 

хэмжээ 

хувь сул 36.4% 

дунд 

19.3% 

хүчтэй 

2.7% 

нэн 

хүчтэй 

5.3% 

сул 30% 

дунд 15% 

хүчтэй 1.3% 

нэн хүчтэй 

4 % 

сул 25% 

дунд 12% 

хүчтэй 1% 

нэн хүчтэй 

3% 

6 Усны хэмнэлттэй 

технологи бүхий 

усалгаатай газар 

тариалангийн талбайн 

хэмжээ 

эзлэх хувь 700га 1000 га-д 

хүргэнэ 

1200 га-д 

хүргэнэ 

7 Ховд аймагт аялсан 

гадаадын жуулчид 

жилийн тоо 2800 15000 50000 

Дөрөв. Байгальд зохицсон ахуй, соёлын үнэт зүйлийг хадгалан хөгжүүлж, зөв 

хандлага, сэтгэлгээ бүхий ногоон амьдралын хэв маягтай иргэнийг хөгжүүлнэ.  

1 Тогтвортой хөгжил, 

ногоон хөгжлийн 

талаарх мэдлэг 

мэдлэг, 

хандлагад 

өөрчлөлт 

0,1% нийт 

иргэдийн 

40 хүртэл 

нийт 

иргэдийн   

60 хүртэл 
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нэмэгдсэн иргэд гарсан 

иргэдийн 

эзлэх хувь  

хувь хувь 

2 Дундаж наслалт жил 71.7 72 74 

3 ISO 14001:2015 

стандарт хэрэгжүүлсэн 

-ААН, байгууллага 

-Эко сургууль 

тоо 0 

0 

5 

10 

 

10 

20 

Тав. Тогтвортой санхүүжилтийн механизмийг бий болгох замаар биологийн 

олон янз байдлыг хамгаалах, зохистой ашиглалтыг бий болгож, орчны 

доройтлыг бууруулна.   

1 Биологийн олон янз 

байдлын дүйцүүлэн 

хамгааллын үр дүнд 

гарсан газар нутгийн 

хэмжээ 

га 0 800 1200 

2 Газар тариалангийн 

талбайн ойн зурвас 

хувь  нийт 261 га  тариаланги

йн талбайн 

15-аас  

доошгүй 

хувьд 

хүргэнэ 

тариаланги

йн талбайн 

20-оос 

доошгүй 

хувьд 

хүргэнэ 

3 Таримал ойн хэмжээ нийт газар 

нутагтай 

харьцуулсан 

хувь  

нийт газар 

нутгийн 

0.001 хувь 

Жил бүр 

50га 

доошгүй 

талбайд 

ойжуулалт 

хийх 

Жил бүр 

70га 

доошгүй 

талбайд 

ойжуулалт 

хийх 

4 Ногоон байгууламжийн 

талбай 

эзлэх хувь  84 га 3 дахин 

нэмэгдүүлэ

х 

5 дахин 

нэмэгдүүлэ

х 

5 Байгалийн нөөцийн 

хамтын менежментийн 

шилдэг загвар төсөл 

тоо 0 3 6 
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6 Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн талбайн 

хэмжээ 

нийт газар 

нутагт эзлэх 

хувь 

36,91 45 55 

7 Аймаг дундын отрын 

нөөц газрын хэмжээ 

мян.га 105.2  250 300 

 

ГУРАВ. ХОВД АЙМГИЙН НОГООН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУД 

Зорилт 1. Ногоон эдийн засгийг дэмжих урамшуулал, зээл, хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. 

 

Зорилт 1.1. Хөдөө аж ахуйн бэлтгэн нийлүүлэлтийн үр ашигтай сүлжээг бий 

болгон байгальд ээлтэй хадгалах, савлах технологийг нэвтрүүлж, ногоон 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.  

Зорилт 1.2. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн худалдан авалтын 30-аас 

доошгүй хувийг  байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, цэвэр технологи нэвтрүүлсэн, үр 

ашиг өндөртэй, бараа, ажил, үйлчилгээнд зарцуулна.   

Зорилт 1.3. Хөдөө аж ахуй, уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлд дэвшилтэт 

цэвэр технологи нэвтрүүлэн хаягдал багатай, байгалийн нөөцийн хэмнэлт, дахин 

ашиглалтыг дэмжсэн үйлдвэрийг бий болгоход хөрөнгө оруулалтыг өсгөнө.         

Зорилт 1.4.  Хөнгөлөлттэй зээл, татвар, урамшууллын хөшүүрэг нэвтрүүлэх, 

мэдээллээр хангаж сурталчилгаанд дэмжлэг үзүүлэх замаар ногоон ажлын байрыг 

нэмэгдүүлнэ. 

 

Зорилт 2. Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал 

багатай үйлдвэрлэл, хэрэглээг хөгжүүлнэ.   

 Зорилт 2.1. Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хаягдал, бохирдлыг бууруулсан, 

дахин ашиглалтыг бий болгосон, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, цэвэр технологи 

бүхий үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.              

Зорилт 2.2.Ховд аймгийн хүн амын хэрэгцээг эрүүл баталгаатай хүнсээр бүрэн 

хангах, үндэсний түвшинд “Ховдын ногоон брэнд” хүнсний бүтээгдэхүүний нэр, 

төрлийг нэмэгдүүлнэ.  

Зорилт 2.3.Цахилгаан эрчим хүчний импортын хэмжээг багасгаж нийт эрчим 

хүчний үйлдвэрлэлд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувийг нэмэгдүүлж 2026 онд 



11 
 

аймгийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээг 100 хувь ус, нар, салхины эрчим хүчний 

үүсгүүрээр хангана. 

Зорилт 2.4. Аймгийн төвийн дулааны 2 станцад нүүрсийг дэвшилтэт 

технологиор шатаадаг, өндөр үр ашигтай зуух ашиглах, зарим барилгыг газрын гүний 

дулааны насос буюу цахилгаан бойлероор халаах замаар жил бүрийн нүүрсний 

хэрэглээг үе шаттайгаар бууруулна.  

Зорилт 2.5. Аймаг сумын төвд ногоон хөгжлийн стандартыг нутагшуулан, олон 

улсын стандартад нийцсэн эрүүл, аюулгүй, тохилог орчинг бүрдүүлэн, барилгын 

дулааны алдагдлыг 40 хувиар бууруулан “ногоон барилга сүндэрлэсэн аймаг” 

болно.   

Зорилт 2.6. Ховд хотын дулааны сүлжээг ойрын үед бүхэлд нь шинэчлэн 

засварлаж усны алдагдлыг багасгах, дулааны болон усны тоолуур тооцоонд 

нэвтрүүлж иргэд, хэрэглэгчдийн ус болон дулааны эрчим хүчийг хэмнэж хэрэглэх 

механизмыг бий болгоно.  

Зорилт 2.7. Явган зорчигчийн зорчих хэсгийг нэмэгдүүлэх, дугуйн зам, зогсоол 

бий болгох, шингэрүүлсэн хийн импортыг нэмэгдүүлэх, түгээх станцуудыг 

олшируулна.  

Зорилт 2.8. Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, байгальд нөлөө багатай зам, 

тээвэр, ложистикийн сүлжээг хөгжүүлнэ. 

Зорилт 2.9. Иргэдийн уул уурхайн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг 

нэмэгдүүлэх замаар хариуцлагатай олборлох үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нөхөн 

сэргээлт, биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалалтыг сайжруулан 

хуримтлагдах нөлөөллийг бууруулна.   

 

Зорилт 3. Ногоон ажил эрхлэлтийг дэмжих, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, 

байгальд ээлтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар ядуурлыг бууруулна.   

Зорилт 3.1. Мал сүргийн тоо, төрлийн зохистой харьцааг бүрдүүлэх, 

бэлчээрийн даацад тохирсон малын тоо, толгойг зохицуулах замаар бэлчээрийн 

доройтлыг бууруулна. 

Зорилт 3.2. Дэлхийн мал, амьтны эрүүл мэндийн байгууллагаас 

баталгаажуулсан худалдаа, хорио цээрийн шаардлагад нийцсэн мал, амьтны 

өвчингүй статустай нутгийн хэмжээг аймгийн нийт газар нутгийн 2-оос доошгүй хувьд 

хүргэнэ. 

Зорилт 3.3. Нийт мал сүрэгт өндөр ашиг шимт малын эзлэх хувийг 

нэмэгдүүлэх, малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлдвэр байгуулах, 
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түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн  үр ашигтай 

сүлжээг хөгжүүлнэ. 

Зорилт 3.4. Усны эх, булаг, шанд, баян бүрдийг арчилж тордох замаар 

бэлчээрийн доройтлоос сэргийлэх чиглэлээр санаачилгатай ажиллаж байгаа 

малчдад экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн урамшуулал олгох механизмыг 

бүрдүүлэн отрын нөөц бэлчээр, хадлан, бэлчээр нутгаа улирлаар сэлгэн ашиглах 

бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлнэ.  

Зорилт 3.5. Хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх, газрын доройтлыг бууруулах, 

хөрс тордох агротехникийн болон усалгааны хэмнэлттэй, үр ашигтай дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлэх замаар хүнсний ногоо жимс жимсгэний тариалан 

үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ. 

Зорилт 3.6. Байгаль, соёлын өв, үзмэр бүхий гол төвүүдийн жуулчлалын дэд 

бүтцийг сайжруулах, улсын хэмжээний эрэлт болсон Баруун Монголын угсаатны 

онцлог төрхийг хадгалсан аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг бий болгох, хөрш 

улсуудтай хамтарсан аялалын бүтээгдэхүүн бий болгох замаар жилд ирэх гадаадын 

жуулчдын тоог 50000-д хүргэнэ. 

 

Зорилт 4. Байгальд зохицсон ахуй, соёлын үнэт зүйлийг хадгалан 

хөгжүүлж, зөв хандлага, сэтгэлгээ бүхий ногоон амьдралын хэв маягтай 

иргэнийг хөгжүүлнэ.  

Зорилт 4.1. Байгаль орчноо хамгаалах уламжлалт ёс, заншил, байгальд 

ээлтэй амьдралын хэв маягийг бидний ирээдүйн залгамжлагч хүүхэд, залуучуудад 

төлөвшүүлэн, ногоон хэрэглээний үндэс суурийг тавина.  

Зорилт 4.2. Нөөц баялгийг арвилан хэмнэх, зохистой хэрэглэх чиг хандлага, 

сэтгэлгээ, зан үйлийг бүх шатны албан болон албан бус боловсролын системээр 

дамжуулан төлөвшүүлнэ. 

Зорилт 4.3.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн эхний үе шатад байгалийн нөөц баялаг 

ашигласны төлбөрийн орлогын 20%-ийг хүн амыг ногоон амьдралын хэв маягт 

сургах, төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгаанд зарцуулна. 

Зорилт 4.4. Хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмжийг сайжруулж аюулгүй 

байдлыг хангах, эрүүл аж төрөхөд шаардлагатай нийгмийн үйлчилгээг бүх нийтэд 

хүртээх боломжийг бүрдүүлэх. 

Зорилт 5. Тогтвортой санхүүжилтийн механизмийг бий болгох замаар 

биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, зохистой ашиглалтыг бий болгож, 

орчны доройтлыг бууруулна.   
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Зорилт 5.1. Байгалийн нөөц ашигласны болон бохирдуулсны төлбөрийг 

байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийн хүрээнд 100 хувь зарцуулна. 

Зорилт 5.2. Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлын тархац нутгийг бүхэлд нь буюу 

хэсэгчлэн орон нутгийн иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн болон төрийн 

бус байгууллагад хариуцуулан хамгаалах, тарьж ургуулах, зохистой ашиглалтыг 

дэмжинэ.  

Зорилт 5.3. Экологийн хувьд чухал газар нутгийг улсын тусгай болон орон 

нутгийн хамгаалалттай газар, отрын нөөц газар, нөхөрлөлийн хамгаалалттай газарт 

хамруулж 2026 онд нийт нутаг дэвсгэрийн 55-аас доошгүй хувьд хүргэнэ.   

Зорилт 5.4. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн хамтын 

менежментийг төлөвшүүлж, тогтвортой санхүүжилтийн механизмыг бүрдүүлнэ.  

Зорилт 5.5. Аймгийн газар ашиглалтын төлөвлөгөөнд экологийн хувьд чухал 

газар нутаг, холбоос нутгийн тогтвортой хөгжлийг тусган хэрэгжүүлэх,  

Зорилт 5.6. Ойжуулах ажлыг эрчимжүүлж жил 50-аас доошгүй гектар талбайд 

ойжуулалтын ажлыг хийнэ.  

 

ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД 
БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ, АРГА ЗАМ 

 

 Ногоон хөгжлийн хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилтуудад үндэслэн  Ховд 

аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн урт, дунд хугацааны хэтийн зорилтыг 

шинээр болон шинэчлэн боловсруулах, 

 Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 30-аас багагүй хувийг ногоон 

хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах, 

 Суурь шалгуур үзүүлэлтийг 2016 онд багтаан тодорхой болгох, 

 Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөтэй уялдуулан аймгийн бусад хөтөлбөрүүд, тухайлбал аймгийн Засаг 

даргын мөрийн хөтөлбөр, тухайн жилийн хөгжлийн үндсэн чиглэлд тусган  

хэрэгжилтийг хангах, 

 Ногоон хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

олон талын оролцоотой боловсруулан хэрэгжилтийг хангах, 

 Гарах үр дүнг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дотоодын хяналт үнэлгээг 

2 жил тутамд, хөндлөнгийн үнэлгээг 4 жил тутам тус тус хийх, 

 Ногоон хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүднээс сум бүр үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг хангах, 
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 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ олон улсын, төрийн ба төрийн бус 

байгууллага, хувийн хэвшил, иргэдийг өргөн хүрээгээр хамруулах, салбар хоорондын 

уялдааг хангах   

 Алтайн бүс нутгийн хөрш улсын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр, төсөлд 

Ногоон хөгжлийн хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх асуудлыг тусгах.  

 

 

 

 

---оОо--- 
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ХАВСРАЛТ 1. ХОВД АЙМГИЙН НОГООН ХӨГЖЛИЙН 
                                                        ЗОРИЛТУУДЫН ХОЛБООС  

 

Ногоон хөгжлийн хэтийн 
зорилтууд  

Гарах үр дүн  Шалгуур үзүүлэлт   

1. Ногоон эдийн засгийг дэмжих урамшуулал, зээл, хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

Зорилт 1.1. Хөдөө аж ахуйн 
бэлтгэн нийлүүлэлтийн үр 
ашигтай сүлжээг бий болгон 
байгальд ээлтэй хадгалах, 
савлах технологийг 
нэвтрүүлж, ногоон 
бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. 

Ногоон эдийн засгийн 
үзүүлэлтээр Монгол 
Улсын эхний 3 аймгийн 
нэг болно. 

 Эко тэмдэг, шошго, 
ногоон гэрчилгээтэй 
бүтээгдэхүүн 

 Ногоон 
бүтээгдэхүүний 
ложистикийн сүлжээг 
дэмжсэн  хөрөнгө 
оруулалт 

Зорилт 1.2.Аймгийн орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн 
худалдан авалтын 30-аас 
доошгүй хувийг  байгалийн 
нөөцийн хэмнэлттэй, цэвэр 
технологи нэвтрүүлсэн, үр 
ашиг өндөртэй, бараа, ажил, 
үйлчилгээнд зарцуулна.   

 Төсвийн ногоон 
худалдан авалтын 
өсөлт   

Зорилт 1.3. Хөдөө аж ахуй, 

уул уурхай, боловсруулах 
үйлдвэрлэлд дэвшилтэт 
цэвэр технологи нэвтрүүлэн 
хаягдал багатай, байгалийн 
нөөцийн хэмнэлт, дахин 
ашиглалтыг дэмжсэн 
үйлдвэрийг бий болгоход 
хөрөнгө оруулалтыг өсгөнө.         

 Ногоон бизнес 
эрхлэгчдэд 
зориулсан 
хөнгөлөлттэй зээл 

 Ногоон ажлын 
байрны тоо 
 

Зорилт 1.4.  Хөнгөлттэй 

зээл, татвар, урамшууллын 
хөшүүрэг нэвтрүүлэх, 
мэдээллээр хангаж 
сурталчилгаанд дэмжлэг 
үзүүлэх замаар ногоон 
ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. 

 

Зорилт 4.1. Байгаль, 
соёлын өв, үзмэр бүхий гол 
төвүүдийн жуулчлалын дэд 
бүтцийг сайжруулах, улсын 
хэмжээний эрэлт болсон 
Баруун Монголын угсаатны 
онцлог төрхийг хадгалсан 
аялал жуулчлалын 
бүтээгдэхүүнийг бий болгох, 
хөрш улсуудтай хамтарсан 

 Ховд аймагт жилд 
аяласан гадаадын 
жуулчдын тоо 
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аялалын бүтээгдэхүүн бий 
болгох замаар жилд ирэх 
гадаадын жуулчдын тоог 
50000-д хүргэнэ.   

 

Зорилт 2.2.Ховд аймгийнхүн 
амын хэрэгцээг эрүүл 
баталгаатай хүнсээр бүрэн 
хангах, үндэсний түвшинд 
“Ховдын ногоон брэнд” 
хүнсний бүтээгдэхүүний нэр, 
төрлийг нэмэгдүүлнэ.  

 
 Ногоон ажлын 
байрны тоо 

2. Байгалын нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай 
үйлдвэрлэл, хэрэглээг хөгжүүлнэ. 

Зорилт 2.1. Байгалийн 
нөөцийн хэмнэлттэй, 
хаягдал, бохирдлыг 
бууруулсан, дахин 
ашиглалтыг бий болгосон, 
хүлэмжийн хийн ялгарал 
багатай, цэвэр технологи 
бүхий үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлнэ.             

Аймгийн газар нутаг 
дээрх үйл 
ажиллагаанаас үүсэх 
хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг 15-аас дээш 
хувиар бууруулна. 

 Аймгийн ДНБ-ний 
нэгжид ногдох 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал 

 Саарал усны 
ашиглалт, 
үйлдвэрлэлд 
ашигласан усыг 
буцааж ашиглах 
хэмжээ 

Цэвэр технологи 
нэвтрүүлэх, хог 
хаягдлыг дахин 
боловсруулах, 
байгалийн нөөцийг 
хэмнэх, дахин ашиглах 
түвшинг 2015 оныхоос 5 
дахин нэмэгдүүлнэ. 

Зорилт 2.3.Цахилгаан 
эрчим хүчний импортын 
хэмжээг багасгаж нийт 
эрчим хүчний үйлдвэрлэлд 
сэргээгдэх эрчим хүчний 
эзлэх хувийг нэмэгдүүлж 
2026 онд аймгийн цахилгаан 
эрчим хүчний хэрэгцээг 100 
хувь ус, нар, салхины эрчим 
хүчний үүсгүүрээс хангана. 

Эрчим хүчний 
суурьлагдсан хүчин 
чадалд сэргээгдэх эрчим 
хүчний эзлэх хэмжээг 
100 хувьд хүргэнэ. 

 Цахилгаан эрчим 
хүчний үйлдвэрлэл 
дэх сэргээгдэх эрчим 
хүчний эзлэх хувь 

Зорилт 2.4. Аймгийн төвийн 
дулааны 2 станцад нүүрсийг 
дэвшилтэт технологиор 
шатаадаг, өндөр үр ашигтай 
зуух ашиглах, зарим 
барилгыг газрын гүний 
дулааны насос буюу 
цахилгаан бойлероор 
халаах замаар жил бүрийн 
нүүрсний хэрэглээг үе 
шаттайгаар бууруулна.  

Аймаг, сумын төвийн 
дулааны алдагдалтай 
барилгыг стандартын 
хэмжээнд хүртэл нэмж 
дулаалах, стандартын 
шаардлага хангасан 
шинэ барилга  барих  
замаар “ногоон барилга 
сүндэрлэсэн аймаг” 
болно. 

 Ховд хотын 
барилгын дулаан 
алдагдлыг бууруулсан 
хэмжээ   

 Сум тус бүрийн 
барилгын дулаан 
алдагдлыг бууруулсан 
хэмжээ   

 Цахилгаан эрчим 
хүчний найдвартай эх 
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Зорилт 2.5.  Аймаг сумын 
төвд ногоон хөгжлийн 
стандартыг нутагшуулан, 
олон улсын стандартад 
нийцсэн эрүүл, аюулгүй, 
тохилог орчинг бүрдүүлэн, 
барилгын дулааны 
алдагдлыг 40 хувиар 
бууруулан “ногоон барилга 
сүндэрлэсэн аймаг” болно.   

үүсвэрээр хангагдсан 
өрх  
 

Зорилт 2.6. Ховд хотын 
дулааны сүлжээг ойрын үед 
бүхэлд нь шинэчлэн 
засварлаж усны алдагдлыг 
багасгах, дулааны болон 
усны тоолуур тооцоонд 
нэвтрүүлж иргэд, 
хэрэглэгчдийн ус болон 
дулааны эрчим хүчийг 
хэмнэж хэрэглэх 
механизмыг бий болгоно.  

Зорилт 2.7. Явган 
зорчигчийн зорчих хэсгийг 
нэмэгдүүлэх, дугуйн зам, 
зогсоол бий болгох, 
шингэрүүлсэн хийн 
импортыг нэмэгдүүлэх, 
түгээх станцуудыг 
олшируулна.  

 
 Хийн түлшний  
хэрэглээний өсөлт 

Зорилт 2.8.Эдийн засгийн 
өсөлтийг хангах, байгальд 
нөлөө багатай зам, тээвэр, 
ложистикийн сүлжээг 
хөгжүүлнэ. 

Байгаль орчинд сөрөг 
нөлөө  багатай дэд 
бүтцийн сүлжээ 
нэвтэрсэн байна 

 

Зорилт 2.9. Иргэдийн уул 
уурхайн үйл ажиллагаанд 
тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх 
замаар нөхөн сэргээлт, 
биологийн олон янз 
байдлын дүйцүүлэн 
хамгаалалтыг сайжруулан 
хуримтлагдах нөлөөллийг 
бууруулна.   

Газрын доройтлыг 
багасгаж, цөлжилтийг 
сааруулна. 

 Биологийн олон 
янз байдлын 
дүйцүүлэн 
хамгааллын үр дүн 
гарсан газар нутгийн 
хэмжээ 

 Байгалийн 
нөөцийн хамтын 
менежментийн шилдэг 
загвар төсөл 

3. Ногоон ажил эрхлэлтийг дэмжих, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, байгальд ээлтэй 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар ядуурлыг бууруулна.   

Зорилт 3.1. Мал сүргийн 
тоо, төрлийн зохистой 
харьцааг бүрдүүлэх, 
бэлчээрийн даацад 

Газрын доройтлыг 
багасгаж, цөлжилтийг 
сааруулна. 

 Бэлчээрийн 
даацад тохирсон мал 
аж ахуйн зохистой 
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тохирсон малын тоо, толгойг 
зохицуулах замаар 
бэлчээрийн доройтлыг 
бууруулна. 
 

менежменттэй сум, 
баг. 

 Дэлхийн мал, 
амьтны эрүүл мэндийн 
байгууллагын хорио, 
цээрийн шаардлагад 
нийцсэн газар нутгийн 
эзлэх хэмжээ 

Зорилт 3.2. Дэлхийн мал, 
амьтны эрүүл мэндийн 
байгууллагаас 
баталгаажуулсан худалдаа, 
хорио цээрийн шаардлагад 
нийцсэн мал, амьтны 
өвчингүй статустай нутгийн 
хэмжээг аймгийн нийт газар 
нутгийн 2-оос доошгүй хувьд 
хүргэнэ. 

Зорилт 3.3. Нийт мал сүрэгт 
өндөр ашиг шимт малын 
эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, 
малын гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг 
боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах, түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний бэлтгэн 
нийлүүлэлт, хадгалалт, 
тээвэрлэлтийн  үр ашигтай 
сүлжээг хөгжүүлнэ. 

Малын түүхий эд хүлээн 
авах, анхан шатны 
боловсруулалт хийх, 
хадгалах чанарын 
үнэлгээний лаборатори 
бүхий баталгаат агуулах, 
зориулалтын 
ложистикийн сүлжээ 
бүхий сум дундын 
боловсруулах цех, 
үйлдвэрийг бий 
болгосон байна. 
  

 Малын түүхий 
эдийн боловсруулалт 

 Малын түүхий 
эдийн түгээлтийн үр 
ашигтай сүлжээ 

Зорилт 3.4. Усны эх, булаг, 
шанд, баян бүрдийг арчилж 
тордох замаар бэлчээрийн 
доройтлоос сэргийлэх 
чиглэлээр санаачилгатай 
ажиллаж байгаа малчдад 
экосистемийн үйлчилгээний 
төлбөрийн урамшуулал 
олгох механизмыг 
бүрдүүлэн отрын нөөц 
бэлчээр, хадлан, бэлчээр 
нутгаа улирлаар сэлгэн 
ашиглах бэлчээрийн 
менежментийг хэрэгжүүлнэ.  

 Цөлжилтөд өртсөн 
газар нутгийн эзлэх 
хэмжээ 

 Бэлчээрийн 
даацад тохирсон мал 
аж ахуйн зохистой 
менежменттэй сум, 
баг. 

Зорилт3.5. Хөрсний үржил 
шимийг нэмэгдүүлэх, газрын 
доройтлыг бууруулах, хөрс 
тордох агротехникийн болон 
усалгааны хэмнэлттэй, үр 
ашигтай дэвшилтэт 
технологи нэвтрүүлэх 
замаар хүнсний ногоо, жимс 
жимсгэний тариалан 
үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн 
хөгжүүлнэ. 

Усалгааны хэмнэлттэй, 
үр ашигтай дэвшилтэт 
технологи нэвтрүүлсэн 
газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийг 
эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ. 

 Усны хэмнэлттэй 
технологи бүхий 
усалгаатай газар 
тариалангийн талбайн 
хэмжээ 
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4. Байгальд зохицсон ахуй, соёлын үнэт зүйлийг хадгалан хөгжүүлж, зөв 
хандлага, сэтгэлгээ бүхий ногоон амьдралын хэв маягтай иргэнийг хөгжүүлнэ.  

Зорилт 4.1. Байгаль орчноо 
хамгаалах уламжлалт ёс, 
заншил, байгальд ээлтэй 
амьдралын хэв маягийг 
бидний ирээдүйн 
залгамжлагч хүүхэд, 
залуучуудад төлөвшүүлэн, 
ногоон хэрэглээний үндэс 
суурийг тавина.  

Ногоон амьдралын хэв 
маягийг төлөвшүүлсэн 
хүн амын тоогоор улсын 
хэмжээнд тэргүүлэх 
аймгийн нэг болно.   

 Тогтвортой хөгжил, 
ногоон хөгжлийн 
талаарх мэдлэг 
нэмэгдсэн иргэд Зорилт 4.2. Нөөц баялгийг 

арвилан хэмнэх, зохистой 
хэрэглэх чиг хандлага, 
сэтгэлгээ, зан үйлийг бүх 
шатны албан болон албан 
бус боловсролын системээр 
дамжуулан төлөвшүүлнэ. 

Зорилт 4.3. Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн эхний үе 
шатад байгалийн нөөц 
баялаг ашигласны 
төлбөрийн орлогын 20%-ийг 
хүн амыг ногоон амьдралын 
хэв маягт сургах, 
төлөвшүүлэх сургалт, 
сурталчилгаанд зарцуулна. 

ISO 14001:2015 стандарт 
хэрэгжүүлсэн  

 ААН, 
байгууллага 

 Эко сургууль 

5.Тогтвортой санхүүжилтийн механизмийг бий болгох замаар биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалах, зохистой ашиглалтыг бий болгож, орчны доройтлыг 
бууруулна.   

Зорилт 5.1. Байгалийн нөөц 
ашигласны болон 
бохирдуулсны төлбөрийг 
байгаль орчны асуудлыг 
шийдвэрлэхэд хуулийн 
хүрээнд100 хувь зарцуулна.  

Газрын доройтлыг 
багасгаж, цөлжилтийг 
сааруулна.  
 

 Байгалийн 
нөөцийн хамтын 
менежментийн шилдэг 
загвар төсөл  

  

Зорилт 5.2. Нэн ховор, 
ховор, ашигт ургамлын 
тархац нутгийг бүхэлд нь 
буюу хэсэгчлэн орон нутгийн 
иргэдийн нөхөрлөл, аж 
ахуйн нэгж, мэргэжлийн 
болон төрийн бус 
байгууллагад хариуцуулан 
хамгаалах, тарьж ургуулах, 
зохистой ашиглалтыг 
дэмжинэ.  

Зорилт 5.3. Экологийн 
хувьд чухал газар нутгийн 
55-аас доошгүй хувийг 

Амьтан, ургамал, 
экосистемийн хувьд нэн 
чухал газруудын 55 

 Аймаг дундын 
отрын нөөц газрын 
хэмжээ 
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улсын тусгай болон орон 
нутгийн хамгаалалттай 
газар, отрын нөөц газар, 
нөхөрлөлийн хамгаалалттай 
газарт хамруулна.  

хувийг хамгаалалттай 
газрын сүлжээнд 
хамруулсан байна. 

 Орон нутгийн 
хамгаалалттай газар 
нутгийн талбайн 
хэмжээ 

 Улсын тусгай 
хамгаалалттай газар 
нутгийн талбайн 
хэмжээ 

Зорилт 5.4. Нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн байгалийн 
нөөцийн хамтын 
менежментийг төлөвшүүлж, 
тогтвортой санхүүжилтийн 
механизмыг бүрдүүлнэ.  

Амьтан, ургамал, 
экосистемийн хувьд нэн 
чухал газруудын 55 
хувийг хамгаалалттай 
газрын сүлжээнд 
хамруулсан байна. 

 Байгалийн 
нөөцийн хамтын 
менежментийн шилдэг 
загвар төсөл  

 Цөлжилтөд өртсөн 
газар нутгийн эзлэх 
хэмжээ 

Зорилт 5.5. Аймгийн газар 
ашиглалтын төлөвлөгөөнд 
экологийн хувьд чухал газар 
нутаг, холбоос нутгийн 
тогтвортой хөгжлийг тусган 
хэрэгжүүлнэ.  

Зорилт 5.6. Ойжуулах 
ажлыг эрчимжүүлж жил бүр 
50-аас доошгүй гектар 
талбайд ойжуулалт хийнэ.  

Аймгийн таримал ойн 
хэмжээ нэмэгдсэн байна. 

 Ногоон 
байгууламжийн талбай 

 Таримал ойн 
хэмжээ 

 Газар 
тариалангийн талбайн 
ойн зурвас 

 

 

 

 

 

---оОо--- 
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ХАВСРАЛТ 2.  ХОВД АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ, 
                        БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

 

Ховд аймгийн хөгжлийн өнөөгийн байдал 

Ховд аймаг нь Монгол Алтайн нурууны өндөр уулс, түүнийг дагасан уулын 

хээр, Зүүн гарын говь, Их нууруудын хотгорын говь, цөл, цөлөрхөг хээрийн бүсүүд 

бүхий 7.6 сая га газар нутагтай Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай орчинд оршдог. 

Гадаад талдаа БНХАУ-тай, дотоод талдаа Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говь-Алтай 

аймагтай хиллэдэг.  

Баруун бүсийн тулгуур төв-Ховд аймгийн хүн ам 2015 оны байлаар 83.7 мянга, 

буюу 21.7 мянган өрх байна. Үүнээс 7.2 мянган малчин өрх байна. Аймгийн дотоодын 

нийт бүтээгдэхүүн 2015 оны үнэлгээгээр 320.7 тэрбум төгрөг бөгөөд 2013 оны 

бүтцээр харвал 47.1 хувийг хөдөө аж ахуй, 16.9 хувийг аж үйлдвэр, барилгын 35.9 

хувийг үйлчилгээний салбар тус тус эзэлж байна. Нийт хүн амын 61 хувь нь 

хөдөлмөрийн насны иргэд эзэлж байна. 

Эдийн засгийн хөгжлийн суурь нь мал аж ахуй, 2015 онд нийтийн малын тоо 

2,9 сая болсон ба түүний дотор адуу 107.6 мянга, үхэр 156.1 мянга, тэмээ 21.8 мянга, 

хонь 1098.9 мянга, ямаа 1520.8 мянга байна.  

Хүнс, нарийн ногооны тариалалт харьцангуй сайн хөгжсөн, өөрийн аймгийн 

болон сумын төвүүдийн хэрэгцээний 70 орчим хувийг хангаж байгаа. Тухайлбал, 

2015 оны байдлаар 8.7 мянган тонн хүнсний ногоо, 10.0 мянган тонн төмс тариалсан 

нь улсын хэмжээний хүнсний ногооны ургацын 12 хувийг, төмсний ургацын 6 хувийг 

тус тус эзэлж байна. Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрүүд 

байгуулж бүтээгдэхүүнээ хөрш зэргэлдээ улсуудад экспортлох боломж их байгаа. 

Ховд аймаг амтат гуа, төмс, бор ааруул, арвайн гурил зэрэг хүсний бүтээгдэхүүнээр 

улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн.  

Ховд хот нийслэл хотоос 1425 км зайд оршдог, хэвтээ тэнхлэгийн авто замаар 

холбогдсон, дэд бүтэц харьцангуй сайн хөгжсөн. Ховд хотоор ОХУ ба БНХАУ-ыг 

холбосон босоо тэнхлэгийн авто зам дайрч өнгөрдөг. Цаашид тээврийн ложистик 

сүлжээ хөгжүүлэх боломж их байгаа. 

Баруун бүсийн эрчим хүчний системд холбогдсон, жилийн дундаж ЦЭХ-ний 

хэрэглээ 41.0 сая кВт.ц.  

Аймгийн нутаг дэвсгэр дээр Дөргөний УЦС, мөн цөөн тооны бичил УЦС 

ажиллаж байгаа. Ойрын үед Ховд гол дээр 64 МВт чадалтай УЦС баригдана. Дарви 

сумын нутагт Хөшөөтийн хагас коксжих нүүрсний уурхай ажиллаж байгаа.   
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Сэргээгдэх эрчим хүчний арвин их нөөцтэй. Ховд аймгийн нутаг дээр нарны 

эрчим хүчээр жилд 170 TВт.ц цахилгаан эрчим хүч, Ховд, Буянт зэрэг голууд дээр 

625 МВт чадал үүсгэж жилд 5380 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх нөөц 

байгаа, мөн салхины эрчим хүчээр 565.0 МВт чадал гаргах нөөц байгааг 

судалгаагаар тогтоосон. 

 

Ажилгүйдэл, ядуурал 

Аж үйлдвэрийн салбар бараг хөгжөөгүй, зах зээлийн багтаамж бага, малын 

арьс шир, ноос зэрэг түүхий эдийг худалдан авах болон боловсруулах анхан шатны 

үйлдвэрүүд байхгүй зэргээс шалтгаалан ажлын байр дутмаг, нийслэлээс 1500 км хол 

аслагдсанаас бараа, бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ өндөр, их, дээд сургууль 

төгсөгчид ажлын байргүй байгаа зэргээс ажилгүйдэл, ядуурал үүсч байна. 

Баруун бүсийн хувьд ядуурлын хамрах хүрээ 2010 онд 53 хувь байснаа 2014 

он буурч 26 хувьд хүрсэн ч улсын дундаж болох 21.6 хувиас өндөр байна.  

Ховд аймагт ажилгүйдлийн түвшин 2015 онд 8.6 байгаа бөгөөд 1300 хүн 

идэвхитэй ажил хайж байна. Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 36 мянга байгаа бөгөөд 

үүнээс 33 мянга нь ажил эрхэлж байна. Аймгийн хэмжээнд 1691 аж ахуйн нэгж үйл 

ажиллагаа явуулж байна.  

Ховд аймагт бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт харьцангуй бага байгаа боловч 

бусад аймгууд болон нийслэлтэй харьцуулахад бараа бүтээгдхүүний үнэ өндөр 

байна. Тухайлбал, 2015 онд гурил, элсэн чихрийн үнэ бусад аймгуудын дундажтай 

харьцуулахад 22-24 хувиар өндөр байгаа нь хүн амын бодит худалдан авалтад 

сөргөөр нөлөөлж байна. Мөн бензины үнэ 8 хувиар өндөр байгаа нь бизнесийн үйл 

ажиллагааны суурь зардлыг өсгөж байна. Ялангуяа газар тариалангийн салбарт 

техник өргөнөөр ашиглаж бүтээмжээ нэмэгдүүлэхэд нь сөргөөр нөлөөлөх юм.  

2015 онд улсын дундаж цалин 808 мянган төгрөг байхад Ховд аймгийн дундаж 

цалин 621 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 23 хувиар бага байна.  

Бэлчээрийн доройтол, экосистемийн тэнцвэрт байдал 

Ховд аймаг 2015 онд тоолуулсан малыг хонин толгойд шилжүүлэхэд 4.2 сая 

болж байна. Малын тэжээлийн хэрэгцээнд жилд 1.4 сая тонн бэлчээрийн ургамал 

хэрэгтэй болно. Гэвч  одоогоор бодит нөөц 0.9 сая тонн байгаа нь бэлчээрийн даац 

36 хувиар хэтэрсэн байгааг харуулж байна. Бэлчээрийн доройтолд хүргэж байгаа бас 

нэг шалтгаан нь бэлчээрийн усан хангамжийн дутагдал. Аймгийн хэмжээнд нийт 1655 

худаг тоолуулснаас 1123 нь инженерийн хийцтэй, 532 нь энгийн уурхайт худаг байна.  
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Түгээмэл тархалттай болон ховор амьтан, ургамлын тархац нутаг хумигдаж, 

тоо толгой буурсан (аргаль хонь, минж, хотон, цав цагаан бөлбөө гэх мэт), зарим 

зүйлийн амьтан, ургамал байгалийн аясаар сэргэх боломжгүй болсон (тарвага, 

алтайн сонгино гэх мэт), бэлчээрийн даац хэтэрснээс зарим хэв шинжийн экосистем 

доройтож байгаа (худаг орчим, голын татам, булаг шандны эх гэх мэт), байгаль 

орчны эсрэг гэмт хэргийг илрүүлж, хариуцлага тооцож чадахгүй байгаа зэрэг нь 

биологийн олон янз байдлын доройтолд хүргэж байна.  

Газрын доорхи баялгийн хууль бус олборлолтын улмаас байгаль орчинд 

хохирол учирч, орон нутгийн иргэдийн байгальд хандах уламжлалт хандлагыг эвдэж, 

түүнийг дагасан гэмт хэргийн тоог өсгөхөд хүргэж байна.  

 Хүрээлэн буй орчинд илэрч буй зарим асуудал  

Аймагт ногоон хөгжлийн бодлогыг хөгжүүлэх давуу тал, боломжууд байгаа 

боловч уур амьсгалын өөрчлөлт, иргэдийн байгальтай  зүй зохисгүй харьцаж 

байгаагаас болж  экосистемийн тэнцвэрт байдал улам бүр алдагдаж сөрөг үзэгдлүүд 

ихэссээр байна. Монгол орны агаарын дундаж температур сүүлийн 80 жилд 2.140С-

аар нэмэгдэж ган зуд болох давтамж ойртож байгаа.  

Ховд аймгийн газар нутгийн агаарын жилийн дундаж температур 2010 онд 

0.90С-аар, 2015 онд 3.40С-аар тус тус өссөн гэж цаг уурын байгууллагын мэдээнд 

дурдсан байна. Ховд аймгийн нутаг дэвсгэрт хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалан 

2015 онд онд 680.0 мянган тонн СО2-экв ялгарсан байна.Аймгийн төвийн агаарын 

бохирдол орой өглөөний цагуудад Улаанбаатар хотоос дутахгүй их байна.Ховд 

хотын орчимд модон түлш байхгүй учир өвлийн улиралд зөвхөн нүүрс шатааж ахуйн 

хэрэгцээг хангадаг онцлогтой.2015 оны байдлаар хүн амын зөвхөн 17.0 хувь нийтийн 

орон сууцанд амьдарч байна. 

Аймгийн төвд дулааны 2 станц, нам даралтын 40 гаруй зуух, 7400 гэр болон 

амины сууцны зуух зэрэгцэн ажиллаж жил бүр 43000.0 тонн нүүрсийг хоцрогдсон 

технологиор шатааж агаарыг их хэмжээгээр бохирдуулж байна. Мөн сумын төв бүрт 

дунджаар 10 гаруй нам даралтын зуух, 200 гаруй гэрийн зуух ажиллаж нэг жилд 

1200-1500 тн нүүрс шатааж байна. Аймгийн хэмжээнд 9000 орчим авто машин 

байгаа.2013 оны байдлаар Ховд хотын агаар дахь хорт хийн жилийн дундаж 

агууламж SO2-ын хувьд 0,012 мг/м3; NO2-ын хувьд - 0.04мг/м3 байсан байна. 

Аймгийн хэмжээнд нийт 546 га талбайд хог хаягдсан, түүний 46.8 хувь буюу 

375 га нь Ховд хотын нутаг дэвсгэрт ногдож байна. 2013 оны байдлаар Ховд хот 

жилд 155.0 тн, нэг сумын төв дунджаар 9 тн хог ялгаруулсан байна. 

---оОо--- 
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