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Хураангуй: Монгол орон усны нөөцийн хувьд төдийгүй байгаль орчны талаарх
баримтат мэдээлэл, өгөгдөл мэдээгээр хомсдолтой газар нутагт хамаарна. Ижил цаг
хугацаанд хамаарагдах асуудлууд, тухайлбал дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн
бүс нутагт үзүүлэх нөлөөлөл, газар ашиглалтын томоохон өөрчлөлтүүд, уул уурхайн
үйлдвэрлэлийн цэцэглэлт, бохир ус цэвэрлэгээний дэд бүтцийн хөгжлийн доройтол,
эрүүл ахуйн нөхцлийн хувьд хангалтгүй усан хангамж бүхий өсөн тэлж буй хот
суурин газрууд зэргээс үүдэлтэйгээр гадаргын болон газрын доорх усны хэт
олборлолт явуулж, бохирдолтыг нэмэгдүүлэн, усан орчны экосистем, хүн амын
эрүүл мэндийн аль алинийг нь эрсдэлд хүргэж байна. Хараа голын сав газрыг
(ХГСГ) дундаж хэмжээтэй (≈15,000 км2) сав газрын жишиг болгон сав газрын (1)
усан орчны экосистем, усны нөөц, болон усны чанарын өнөөгийн төлөв байдал, (2)
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өнгөрсөн болоод ирээдүйн чиг хандлага, тэдгээрийг жолоодогч хүчин хүчин
зүйлүүд, (3) усны салбарын бүтэц, зохион байгуулалт, шинэчлэл өөрчлөлт, (4) Усны
Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент (УННМ)–ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох техникийн
болон техникийн бус оролцоог судлан үзсэн. Өнөөгийн байдлаар ХГСГ нь Монгол
орны хэмжээнд хамгийн эрчимтэй, гүнзгий судлагдсан сав газруудын нэг бөгөөд
шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий усны нөөцийн менежменттэй сав газар гэдгээр
танигдсан төдийгүй МУ-ын Засгийн Газар уг менежментийг “Ус” Үндэсний
Хөтөлбөртөө тусган оруулсан байна. Эцэст нь тэмдэглэхэд энэхүү эрдэм
шинжилгээний өгүүллээр зургаан жилийн туршид ХГСГ-т авч хэрэгжүүлсэн эрдэм
шинжилгээ, судалгааны ажил, практик үр дүнгүүдэд тулгуурлан, өгөгдөл
мэдээллийн хомсдолтой нөхцлийн дор УННМ-ийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, түүний
боломжит гарцууд, хязгаарлагч хүчин зүйлүүдийн тухай хэлэлцэх болно.
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