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Abstract 

In 1996, 46 out of more than 120 waste water treatment (WWT) 

facilities throughout Mongolia conducted regular operations and 

semi-operations and more than 40% of them didn’t conduct operations 

at all. By 2006, however, these figures had declined or the 

treatment level had fallen, and it was found that only 41 facilities 

conducted regular operations, 35 didn’t conduct operations, and 17 

were pillaged. The capacity of 46.5% of all WWT facilities is lower 

than that estimated by Gankhuu, Ts. 64.2% of urban areas currently 

is discharged throughout the country.  

 

Түлхүүр үг 

Усан орчин, Голын урсац, цэвэрлэгээний түвшин, үйлдвэрийн хаягдал 

ус, химийн бодис, технологи, экологи, бактери, хүний үйл ажиллагаа. 

 

Оршил 

Нийслэл Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрөл бүрийн 

үйлдвэрүүд нь өөрсдийнхөө технологи ажиллагаандаа гуч гаруй төрлийн 

химийн бодис хэрэглэдэг байна. Үйлдвэрүүд хаягдал бохир усандаа 

анхан шатны цэвэрлэгээ хийсний дараа төв цэвэрлэх байгууламжинд 

хаягдал усаа нийлүүлэх үндсэн зарчимтай байдаг. Энэ зарчим манай 

нийгмийн өмнөх тогтолцоонд бага болов хийгддэг байсан ба улмаар 

өнөөгийн нөхцөлд огт энэ зарчим биелэгдэхгүй орхигдсон юм.  Энэ нь 

үйлдвэрүүдээс гарч байгаа хаягдал усны найрлагаас харахад тодорхой 

байгаа ажээ.  Сүүлийн жилүүдэд ихэнх цэвэрлэх байгууламжуудын 

цэвэрлэгээний чадвар буурч, ус, усан орчинд нийлүүлэх  хаягдал усны 

бохирдол ихсэж байгаа нь Монгол орны  олон газарт гарч байгаа сөрөг 

үзэгдлүүд, экологийн тэнцвэрт байдлаа алдсан гэх баримтуудаас дүгнэж 

байна.  

 

Судалгааны арга зүй, материал 

Хэмжилт, судалгааны ажлыг мониторингийн байнгын чиглэлийн дагуу 

өмнөх хийгдэж байсан хэмжилтүүдийн цэг, байршил дахь байгаль орчны 

болон орон нутгийн чанартай өөрчлөлтүүд, хүний үйл ажиллагааны 

нөлөөллийн ажиглалтуудыг байнга хийсээр байна.  Эдгээр орчны улирал, 

цаг агаарын нөлөөллөөс шалтгаалсан байнгын болон түр хугацааны 

өөрчлөлтүүдийг ажиглан, зураглал авч хадгалж дараа дараагийн 

ажиглалтын материалд тусгах боломжтой.   



 

Хээрийн судалгаа хийж дээж материал цуглуулахдаа батлагдсан арга 

зүйн дагуу газар дээр нь хэмжилт хийж, суурин лабораторьт 

тодорхойлох усны сорьц авсан. Голын болон хаягдал усны урсацын усны 

хурд хэмжигч багажны тусламжтайгаар хэмжиж, тоон мэдээллийг уламжлал 

болсон аргачлалын дагуу боловсруулалт хийгдсэн. Улмаар тоон 

мэдээлийг олон жилийн болон олон удаагийн давтамжит мэдээлэлд 

харьцуулан график дүрслэлийн арга, зураглалзүйн аргаар тайлбарлан 

дүгнэлт гаргаж байна.  

 

Судалгааны үр дүн  

Улаанбаатар хотын дундуур урсдаг Туул голд, энэ голыг даган орших 

том жижиг 5 хот, суурин газруудын цэвэрлэх байгууламжууд гарсан 

хаягдал усаа шууд голд хаядаг юм. Эдгээрийн бохир ус цэвэрлэгээний 

түвшин, технологийн горим муугаас хангалтгүй байдаг учир Туул голын 

усны урсацаас хамааралгүйгээр жилийн турш бохирдсоор байгааг сүүлийн 

үеийн олон удаагийн зөрчил дутагдлаас харах боломжтой. Дээрхи 5 

цэвэрлэх байгууламжын хаягдал усанд Байгаль орчны төв лабораториос 

сар бүр тогтмол дээж аван хэмжилт хийж цэвэрлэгээний түвшинг тооцдог 

байна (1-р зураг).  Үүнийг Туул голын тухайн үеийн урсацтай 

харьцуулан график хэлбэрээр дүрсэлж тайлбарлавал: -цэвэрлэх 

байгууламжуудын байнгын ажиллагаа, технологи, цэвэрлэгээний түвшинд 

ажиглалт хийж харахад үйл ажиллагаа хэвийн биш, техник технологийн 

ажиллагаа найдваргүй байгаа нь харагддаг. 
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1-р зураг. БОТЛ-н шижилгээний дүн, цэвэрлэх байгууламжуудын бохир ус 

цэвэрлэгээний түвшинг голын усны урсацтай нь харьцуулсан байдал 

Налайх дүүргийн хаягдал усанд өнөөгийн байдлаар зөвхөн механик 

цэвэрлэгээ хийж тунгаан шууд Туул голд хаядаг байдал хэвээрээ 



байна. Налайх дүүргийн хаягдал ус өнөөгийн байдлаар зөвхөн ахуйн 

бохир ус байгаа тулдаа мөн Туул голын урсацын хэмжээ хаягдал усны 

хэмжээнээс харьцангуй их учир урсахдаа сүлэлдэн нийлж Туул голын 

өөрөө цэвэрших чадамж сайн байгаа учир сөрөг нөлөөллүүд төдийлөн 

харагдахгүй байгаа юм. Ирээдүйд энэ дүүргийг үйлдвэрийн дүүрэг 

болгохоор төлөвлөсөн. Хэрэв энэ үйлдвэрүүд химийн дээрхи олон 

төрлийн бодис ашиглаж эхэлбэл хаягдал усанд нь цэвэрлэгдэхгүй шууд 

Туул голд хаягдаж Улаанбаатар  хотын нийт хүн амын унд ахуйн усан 

хангамж, аюулгүй байдалд шууд аюул тулгарах юм.  

Монгол орны хэмжээнд том, жижиг суурин газруудад хаана ч өнөөдрийн 

байдлаар шинэ технологи, техник суурилуулан бохир ус цэвэрлэх 

байгууламж барьж байгуулах төлөвлөгөө байхгүй байна. Харин хувийн 

хотхон, орон сууц, амралт, зарим байгууллага жижиг оврын цэвэрлэх 

байгууламжыг оруулж ирэн суурилуулж ашиглаж байгаа нь үлгэр 

дууриалал болж байгаа юм. Хөгжиж буй болон хөгжингүй орнуудын 

цэвэрлэх байгууламжуудын техник, технологи Монгол орныхтой адил ч 

цэвэрлэгээний түвшин өндөр байгаа нь тэнд ажиллаж байгаа 

технологийн жигд ажиллагаа, хяналт, байнгын үзлэг, биологийн 

цэвэрлэгээнд ашигладаг бактерийн эзлэх хувь, чанарт хатуу анхаарал 

тавьж ажиллуулж байгаагийн үр дүн юм байна.   

Үйлдвэрийн бохир ус цэвэрлэх байгууламж- Монгол орны хэмжээнд 

өнөөдөр огт байхгүй болсон байна. Харин эдгээр үйлдвэрүүд химийн 

төрөл бүрийн хүчтэй бодис ашиглаж арьс шир боловсруулдаг нь 

хэвээрээ л байна. Энэ нь байгаль орчинд байнга сөргөөр нөлөөлж 

нийгэмд олон жилээр ч цэвэрлээд барахгүй суурь бохирдол, аюултай 

цэг бий болгосоор байгаа нь гамшиг хэлбэрээр үе үе илэрч гарч дээр 

доороо үймж, олон хүн, амьтны аминд хүрч байж мэдэгдэж, сүүлдээ 

хүчээр улс төрийн хүрээнд чимээгүй болгосоор байгаа нь туйлын 

харамсалтай.  

Хөгжингүй орны жишээ- Европын холбооны улс байгаль орчноо 

хамгаалахад маш их анхаарал хандуулснаар үйлдвэрийн хаягдал ус, 

хатуу хаягдал, агаарын бохирдлын хэмжээг үлэмж хэмээгээр бууруулж 

чадсан байна. Үүний үр дүнд Европын холбооны улс өнөөдөр хамгийн 

цэвэр хүрээлэн буй орчинтой бүс нутаг болж чаджээ.  Үүнд дундаа 

нэгэн төрлийн стандартуудыг баримталдаг учраас тэдгээр орнуудын 

арьс ширны үйлдвэрийн хаягдал усны бохирдлын хэмжээ, цэвэрлэх 

технологи, тоног төхөөрөмжийн хувьд онцын ялгаагүй байдаг байна.  

Арьс ширний салбар болон тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл өндөр 

хэмжээнд хөгжсөн Итали, ХБНГУ,БНЧУ зэрэг орнуудын арьс ширний 

үйлдвэрүүдэд өөрийн цэвэрлэх байгууламжтай байх шаардлага тавьдаг 

ба хаягдал усны цэвэрлэгээний түвшинг маш өндөр шатанд тавьснаар 

үйлдвэрийн хатуу болон шингэн хаягдал эрс буурсан байна. 

“Бохирдуулагч төлнө” буюу “Polluter pays” зарчим үйлчилдэг, 

түүнчлэн цэвэрлэгээний хөлс маш өндөр байдаг тул их хэмжээний 



хаягдал гаргах нь эдийн засгийн хувьд үйлдэрүүдэд нэн алдагдалтай 

тул үйлдвэрүүд хаягдал багатай технологийг сонгож байгаль орчинд 

халгүй, дэвшилтэт технологи, тоног төхөөрөмж ашиглаж өндөр өртөг 

шингэсэн, дээд зэргийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээс өөр 

аргагүй болсон байна.  

Усан орчны цэвэршилт –Байгаль өөрөө өөрийгөө байнга цэвэршүүлэн 

эмчилж, нөхөн төлжиж  байх зарчмаа хэдэн сая жилээр уламжлан 

хадгалж ирсэн бөгөөд энэ зарчмыг хүн төрөлхтөн л хүчээр эвдэн 

сүйтгэж доройтуулсаар байгаа нь эргээд хүн төрөлхтөнд байгалийн 

гамшиг, байгаль цаг уурын өөрчлөлт, гэнэтийн үзэгдлүүдээр нөлөөлөх 

болсон гэж тайлбарлагддаг. Хүний аливаа үйл ажиллагааны нөлөөгөөр 

усан орчинд дааж давшгүй бохирдол бий болговол өөрөө өөрийгөө 

цэвэршүүлэх боломжгүй болж улмаар тэр орчин сүйрэлд унаж эргээд 

бусаддаа сөргөөр нөлөөлж эхэлдэг билээ.  

“Усан орчин” энэ бол хэцүүхэн амьд байгалийн цогц бүрдэл бөгөөд 

ургамал ургаж  байвал тэнд бичил организмууд байнга үржин төлжиж 

бас үхэж, сөнөж байдаг.  Хэрэв хортой бактери эсвэл химийн 

бүтээгдэхүүн энэ орчинд орж ирвэл өөрөө өөрийгөө цэвэршүүлэх 

процесс хурдан үйлчилж тэнцвэрт байдлаа хадгалахыг хичээж эхлэнэ. 

Усан орчны өөрийгөө цэвэршүүлэх үзүүлэлтүүд нь олон чиглэлийн олон 

янзын хувилбарууд байдаг. Эдгээрээс дурдвал: физикын, химийн болон 

биологийн. Физикийн үзүүлэлтүүдээс хамгийн чухал үзүүлэлт бол нарны 

хит туяаны гийгүүлэлт юм. Үүний нөлөөгөөр ус халдваргүйжүүлэгддэг. 

Энэ нь төрөл бүрийн вирус, зарим бактери организмуудыг үгүй 

болгодог тустай. Химийн үзүүлэлт бол амьд биетээс үүдэлтэй болон 

бусад биетийн исэлдэх үйл явц байдаг.  Энэ нь устөрөгч, нүүрстөрөгч 

болон хүчилтөрөгчтэй нэгдэн амархан исэлдэн задарч цэвэрших явц юм. 

Биологийн үзэгдэлд олон төрлөөр тайлбарлагддаг ба үүнээс заримыг нь 

жишээ болгон дурдвал, усны зарим амьтад усны цэвэрлэгч болдог. Тэд 

байнга өөртөө усыг дотогш оруулж нэвтрүүлэн гаргах явцдаа усыг шүүж 

цэвэршүүлж байдаг. Мөн сэлүүрт жижиг амьтад болон бусад амьтад 

аливаа биет дээр догтсон, наалдсан органик гаралтай биетүүдийг 

идэж, зайлуулан цэвэрлэдэг ба усны ургамлууд, усны мөөгнүүд, 

хорхойнууд мөн өөр өөрийн онцлог үйлдлүүдээрээ орчноо цэвэршүүлдэг 

байна. Үүнийг хүний үйл ажиллагааны хүчин зүйлийн нөлөөгөөр эвдвэл 

экологийн тэнцвэрт байдлаа алдаж эхэлдэг. 

Хэлэлцүүлэг 

Бидний судалгааны нэг болон олон удаагийн хэмжилт, гарсан үр дүн нь 

хожим судлаачдад болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үнэтэй чухал 

материал болж практикт олон удаагийн цаг хугацааны давтамжит 

хэмжилтийн чухал тоон үзүүлэлт болдог. Үүний нөлөөгөөр өнөөгийн 

нөхцөлд байгаль орчныг үнэлэх, хэтийн төлөвийг дүгнэх, техник 

технологийн боломжит нөхцлүүдийг тооцох, болзошгүй нөлөөллүүдийг 

амьдрал практикт (инаваци) хийгдэж буй байгууламжинд тулгуурлан 

чухал өгөгдөхүүн болдог ач холбогдолтой. Төр, засгийн бодлогын 



үүднээс хийгдэж буй ажлуудын биелэлтэнд болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудын гүйцэтгэж байгаа төрөл бүрийн ажилд тулгуур баримт, 

мэдээлэл болдгийг олон удаагийн үйл ажиллагаанаас харагдаж байгаа 

юм. Гэвч бохир ус цэвэрлэх байгууламж дээр болон усан орчны 

экологийн доройтлын тодорхой тоо баримт, судалгааны үр дүнг үйл 

ажиллагаандаа ашиглах сонирхол эдийн засгийн бодлогын зүгээс олон 

саадтай учирсаар байгаа нь харамсалтай.  

 

Дүгнэлт  

Экологи, нийгэмд ач холбогдолтой бүхий л усны эх үүсвэрүүдийг 

хамгаалах, тэдгээрийн бохирдож, хомсдож байгаа шалтгааныг 

тодорхойлон түүний үндсэн дээр зах зээлийн үе дэх усны ашиглалт, 

хамгаалалтын тогтолцоог улам нарийвчлан боловсронгуй болгох нь 

өнөөгийн тулгамдсан асуудал болжээ.  

 

Цэвэрлэгдсэн хаягдал усыг дахин эргэлтэнд оруулах, хадлан, 

бэлчээрийн талбай, зарим тариаланд ашиглах нь эдийн засгийн нилээд 

ач холбогдолтой төдийгүй жилийн бүхий л хугацаанд тасралтгүй урсах 

их хэмжээний усыг ашиглах олон боломж байдгийг анхаарах хэрэгтэй 

байна. Голын усыг шууд хүнсэндээ хэрэглэдэг манай хэвшмэл амьдрал 

өнөөгийн цаг үед амархан эрсдэлд орж хүн амын өвчлөл, мал, амьтдын 

өвчлөл, олноор үхэх нь жил бүр олон бүртгэгдэж байгаа нь шууд бохир 

усны бодлого алдагдсантай холбон тайлбарлагдана. 

 
Ашигласан материалын жагсаалт 
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