
“Байгаль нь үнэ цэнэтэй учраас бид ашигладаг 
Байгаль үнэ төлбөргүй учраас бид сул хаядаг” 

Паван Сухдэв 

“НОГООН БҮСИЙН ОЙ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗАР, ТҮҮНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН
БҮСЭД ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР ТООЦОХ БОЛОМЖИЙН 

СУДАЛГАА, ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА”

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО

Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийг бусад улс орнууд хэрхэн нэвтрүүлсэн туршлагыг судлах, Улаанбаатар хот орчмын 
ногоон бүсэд хийгдсэн шинжлэх ухааны судалгааны ажлуудыг нэгтгэн дүгнэж экосистемийн төлбөр тооцох боломжийг судлах.

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
“Экосистем гэдэг нь организм, хүрээлэн буй орчин болон тэдгээрийн хоорондын харилцан үйлчлэл юм”. Экосистемийн 

үйлчилгээ гэдэг нь байгалиас заяасан хүнс, түүхий эд, нөөцөөр хангах, уур амьсгал, орчны эрс өөрчлөлтийн нөлөөг зохицуулах, 
хүний амьдралыг тэтгэх, оюуныг сэргээх бүх үр өгөөжийг хэлнэ. Товчхондоо экосистемээс хүн төрөлхтөний олж авах ашиг тус 
бүрийг экосистемийн үйлчилгээ гэж ойлгож болох юм.

 Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил - 2030 Хөтөлбөрийг нутагшуулах төсөл
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Эдгээр сөрөг нөлөөллөөс хүн 
амын эрүүл мэндийг хамгаалахад 
хот орчмын ногоон байгууламж, 
ой модны үзүүлэх нөлөө чухал 
ач холбогдолтой байна. Хот 
суурин газрын хүм амын тоо их 
хэмжээгээр нэмэгдэж байгаагаас 
үүдэн экосистемийн үйлчилгээний 
хэрэгцээ нэмэгдэж, ногоон 
байгууламжийн талбайг нэмэх 
шаардлага тулгараад байна.

50%
тоосонцроос 
шалтгаалсан
нас баралт

Зуны агаарын 
температур 
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“Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил - 2030 Хөтөлбөрийг нутагшуулах” төслийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар 
холбогдоно уу: Азийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, Ориент Плаза, 3-р давхар, Г.Чагдаржавын гудамж, Улаанбаатар хот, 14210, Монгол улс. 

Утас: 976-11-330524, факс: 976-11-311497, mongolia.general@asiafoundation.org, www.asiafoundation.org 

Иймд хотын нөөц 
баялгийн тогтвортой 
м е н е ж м е н т и й г 
с а й ж р у у л а х , 
байгалийн үнэ цэнийг 
харагдахуйц болгоход 
э к о с и с т е м и й н 
үйлчилгээний үнэ 
цэнийг тооцож төлбөр 
тогтоох нь чухал ач 
холбогдолтой байна.

СУДАЛГААНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛУУД 

ДҮГНЭЛТ

САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

• Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн хэмжээнд хийгдсэн 
судалгааны ажлуудын хүрээнд тойм судалгаа явуулж үр 
дүнг нэгтгэв. 

• Олон улсын хэмжээнд ойн экосистемийн үйлчилгээний 
төлбөр тооцоолох арга туршлагууд бүхий жишиг 
судалгаанууд түүнчлэн ЭҮ–ний талаарх тойм судалгаа 
явуулсан. 

• Мэргэжилтнүүд болон судлаачдын /Нийслэлийн Байгаль 
Орчны газрын мэргэжилтнүүд, олон нийтийн байгууллагын 
төлөөлөл, ХААИС болон МУИС-ийн багш судлаачдын 
төлөөлөл, ШУА-ийн эрдэмтэн судлаачид дунд олон талын 

оролцоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.
• Хотын ногоон бүсийн хамгийн их хомсдол доройтолд 

өртсөн газруудын нэг болох Улаанбаатарын /20 км зайтай 
ногоон бүсийн хил орчим/ Гачуурт тосгоны иргэдийн дунд 
уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт 
орон нутгийн иргэд, байгаль хамгаалагчид, судлаачид 
оролцлоо.

• Хотын ногоон бүсийн ойн үүрэг ач холбогдол, 
экосистемийн үйлчилгээний тухай ерөнхий мэдээлэл 
хүргүүлэх зорилготой 26 хуудас гарын авлага материалын 
эх бэлтгэсэн.

Улаанбаатар хотын нийт оршин суугчид мөн байгаль орчны анхан болон дунд шатны мэргэжилтнүүд, бүх шатны сургуулийн 
багш нар болон бусад бүх түвшинд ЭҮТ–ийн талаарх ойлголт, системтэй мэдээлэл дутмаг байна.

Судлаачдын үзэж байгаагаар дэлхий дахинд ЭҮТ 
хөтөлбөрийн ихэнх нь буюу 24.7 тэрбум доллар нийт 52 
(2015) улс орны хэмжээнд усны сав газруудыг хамгаалахад 
зориулагдсан байдаг. Гэсэн хэдий ч ЭҮТ зохих газраа зөв 
зарцуулагдаж байна уу, энэ тухайн хөтөлбөр хэрэгжиж 
дууссаны дараа ямар түвшинд үргэлжилж байна, тухайн 
орон нутгийн иргэдийн цөөн мод огтлолтоос төлөх төлбөр нь 
байгаль хамгааллын асуудлыг цогцоор нь шийдэж чадахгүй 
байгааг онцолжээ.

Олон улсын хэмжээнд ЭҮТ ийн системийг тодорхой 
чиглэл зорилготой тусгайлсан программ хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлж түүн дээр суурилан цаашид үргэлжлүүлсэн 
туршлага хамгийн их байдаг байна. Усны сав газрын, ойн буюу 
нүүрстөрөгч шингээлтийн мөн биологийн олон янз байдал 
буюу амьдрах орчны гэсэн 3 үндсэн чиглэлүүдээр ЭҮТ–ийн 
механизмийг хэрэгжүүлж иржээ. 

Судалгааны хэлэлцүүлгүүдээс дүгнэн үзэхэд ойн сангийн 

төлбөр, хохирлын үнэлгээний тооцооллоос төвлөрч байгаа 
мөнгө санхүүжилт харьцангуй сайн байдаг боловч хуулийн дагуу 
улсын төсөв бүрдүүлэлтэнд хуримтлагддаг. Энэхүү төсвийн 
85% нь байгаль орчны нөхөн сэргээлтэнд зарцуулагдах ёстой 
боловч зарцуулалтын хяналт, тайлагнал хангалтгүй, зарим 
талаараа оновчгүй байдаг байна. 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд ЭҮТ-тэй шууд холбоотой 
шинээр хэрэгжиж байгаа газрын төлбөрийн шинэ системд 
/Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, газар зохион 
байгуулалт, геодези зурагзүйн газраас 2020 оноос шинээр 
хэрэгжүүлж эхлээд байгаа САМА (computer assisted mass 
appraisal)/ орхигдсон байгаа экологийн буюу орчны үнэлгээний 
үзүүлэлтүүдийг оруулах боломжтой гэж үзэж байна. Энэхүү 
үзүүлэлтүүдийг /ногоон байгууламж-ойн бүрхэц, дуу 
чимээний хэмжээ. г.м/ оруулсанаар газрын төлбөрийн үнийг 
орчны экологийн нөхцөл байдлаас нь хамааран бодитой, 
ялгавартайгаар тооцох боломж бүрдэнэ.

1. Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн хэмжээнд хийгдсэн 
судалгааны ажлын үр дүнгүүдийг тоймлон судалж үзэхэд 
ойн өсөлт бүтээмж уур амьсгалын дулаарлаас улбаалсан 
ган болон газрын доройтлын нөлөөгөөр тогтвортой буурч 
байгааг тогтоожээ. Эндээс (1) урт хугацааны экологийн 
мониторингийн судалгаа, (2) Хотын эргэн тойрны ногоон 
бүсийн ойгоос гадна хотын доторх ногоон байгууламжийн 
судалгаа, (3) ойн экосистемийн зарим чухал үзүүлэлтүүдийг 
бодитой тооцоолохын тулд нарийвчилсан судалгаанууд /
ус нөөцлөлт, биологийн янз байдлын тооллого,алхаж аялж 
байгаа хүмүүсийн тоо, идэвх/ зэрэг судалгаа хийх;

2. ЭҮТ-ийг нийслэлийн хэмжээнд хэрхэн тооцох, төлбөр 

ногдох талууд, үйл ажиллагааг нарийвчлан судалж төлбөр 
тогтоох хууль эрх зүйн орчныг судлах;

3. Ногоон бүсийн ойн хувьд БОАЖЯ-наас баталсан ойн 
нөөцийн экологи эдийн засгийн үнэлгээний шинэчилсэн 
аргачлалаар тооцоолол хийх;

4. Хотын ногоон бүсийн ойн ЭҮТ ийн урсгал хуримтлалыг ой 
хамгаалал, ойн тогтвортой менежментэд зарцуулах үйл 
явцыг олон талын оролцоотой төсөвлөх, хянах нөхцлийг 
бий болгох шаардлагатай.

5. Хотын ЭҮ–ний тухай олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлж, 
ЭҮТ–ийг төлөхөд бэлэн байдлын тухай судалгаа явуулах 
шаардлагатай.

Монгол Улсын
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Localizing the 2030 Agenda through Sustainable Urban Resource Management Project

“We exploit the nature because it is valuable. 
We desert nature because it is free” 

Pavan Sukhdev

“STUDY ON INTERNATIONAL PRACTICES AND THE POTENTIAL 
OF SETTING ECOSYSTEM SERVICE FEE IN GREEN AREAS, 

WATER BODY AND ITS’ PROTECTED AREA”

OBJECTIVES OF THE STUDY

Study international practices on introducing payment for ecosystem services (PES) synthesize academic researches conducted on 
green zones of the Ulaanbaatar area and study the potential to set PES.

BACKGROUND
“An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the nonliving components of their environment, interacting as 

a system”. Ecosystem services are the many benefits gifted by nature, such as the provision of food and resources, regulation of extreme 
climate conditions, supporting of human mental and physical well-being. In brief, all types of benefits gifted to human from the ecosystem 
are referred as ecosystem services.
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Forests and green spaces 
around cities play a significant role 
in combatting with these negative 
externalities. The growing urban 
population requires a higher demand 
for ecosystem services, such as the 
need to build more green spaces. 
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 If you would like to learn more about the project, please address your inquiries to “Localizing the 2030 Agenda through Sustainable Urban Resource Management” project unit: 
The Asia Foundation – Mongolia, Orient Plaza, G.Chagdarjav Str.9, Ulaanbaatar, 14210, Mongolia. 

Tel: 976-11-330524, fax: 976-11-311497, mongolia.general@asiafoundation.org, www.asiafoundation.org 

Therefore, putting 
a price on the real value 
of nature and setting 
PES is an important step 
in improving sustainable 
urban resource 
management.

ACTIVITIES CONDUCTED UNDER THE STUDY: 

SUMMARY

RECOMMENDATIONS

• Reviewed and synthesized results of researches conducted on 
the Ulaanbaatar green zone. 

• Examined international practices and model researches about 
ecosystem services and PES.

• Organized a focus group discussion and collected inputs on the 
research from Ulaanbaatar Environmental Department officials, 
non-governmental organizations, academic researchers 
from the Mongolian University of Life Sciences and National 

University of Mongolia, and scientific researchers. 
• Conducted discussion among citizens from Gachuurt, one of 

the most deforested area of UB green zone (20 killometers 
away from city center, located close to the green zone border). 
Local citizens, forest rangers and researchers participated in 
the discussion. 

• Developed a 26-page hand-out about ecosystem services and 
the importance of urban green zone. 

The citizen of UB, forest professionals of entry and mid-level, all types of school/university teachers generally lack systemic 
information about PES. 

Most of the collected payments or 24.7 billion USD were used 
to protect water bodies in 52 countries (2015). However, it is still 
under question that whether the collected payments are properly 
used for the purposes, the sustainability after the program ends, 
and the fact that small payments collected from local loggers were 
not enough to solve the overall environmental protection issues.     

Based on the review of international practices, programs 
with specific purposes and focus areas are more successfully 
implemented and continued in the long term. The three main focus 
areas of PES mechanism are water bodies, forest and carbon 
capture, biodiversity and their living environment. 

The participants of the focus group discussions noted that 
payments and fees collected from forest resources are relatively 

high and collected into the state budget. 85% of this budget shall be 
used for environmental restoration, however, there is no transparent 
reporting on the expenditures. 

We consider that the new land payment system CAMA could 
be used to collect PES by integrating the environmental indicators 
into the system, which is currently missing. (Administration of Land 
Affairs, Geodesy and Cartography, Implementing Agency of the 
Government of Mongolia started using CAMA system (computer 
assisted mass appraisal) since 2020)

By including environmental indicators (green space cover 
– forest cover, noise pollution etc) to the system, it will allow 
the department to set distinctive land payments based on the 
environmental situations the land plots are located at. 

1. The synthesis of research studies conducted in UB green zone, 
suggests that the growth and productivity of UB forest are 
constantly decreasing due to climate change-induced drought 
and land degradation. Detailed studies need to be conducted 
on (1) longitudinal ecological monitoring study; (2) urban green 
spaces and green zones around UB; and (3) water reservoir 
estimation, biodiversity counting, number of hikers to estimate 
certain indicators of the ecosystem services.

2. Conduct a detailed study to estimate PES at a city level, identify 
parties and activities to be imposed by the payment, and review 

the legal framework.
3. For green zones around the city, the estimation of the payment 

amount shall follow the updated methodology on the ecological 
and economical valuation of forest resources, approved by the 
Ministry of Environment and Tourism.

4. Develop the framework for participatory budgeting and 
monitoring for PES expenditures on forest conservation and 
sustainable management.

5. Increase public awareness about urban ecosystem services and 
conduct a willingness to pay study on PES.
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