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ӨДӨР 1 
1-р Хэсэг 

 
БОМСС-ын MOVE сургалт семинар 2022 оны 4 
сарын 18-20ны хооронд Улаанбаатар хотод 
зохион байгуулагдлаа.  Сургалтыг нээж 
БОАЖЯ-ны Тусгай Хамгаалалттай Бүс 
Нутгуудын Удирдлагын Газрын ахлах 
мэргэжилтэн Болдбаатар, GIZ SPACES 
төслийн багийн ахлагч Michael Trockenbrodt нар 
үг хэллээ.   
 
Үүний дараа чиглүүлэгч Манфрэд Оэпэн 
танилцуулах хэсгийг Бид Хэн бэ, Бид юу хийх 
вэ, Бид яаж хийх вэ? Гэсэн 3 үндсэн асуултын 
дагуу хөтлөн явууллаа.   

 

 

Бид хэн бэ? 
Хамтран чиглүүлэгч Нарангэрэл 
оролцогчдын дунд оролцооны аргаар ямар 
байгууллагыг төлөөлж ирсэн, хэдэн 
хүүхэдтэй, хэр удаан БО-ны салбарт 
ажиллаж байгаа гэсэн асуултуудыг асуун 
Би Хэн Бэ? Хэсгийг хөтлөн явууллаа. 

 
Бид юу хийх вэ? 

Манфрэд сургалтын хөтөлбөр, зорилгыг 
танилцууллаа. Тэрээр БОМСС-ын 
гарын авлагуудын зорилго, хэнд 
зориулагдсан болон бүтцийг товч 
танилцууллаа. 
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Сургалтын зорилго 

 
Сургалтын төгсгөлд оролцогчид дараах 
мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшсэн байна: 
 

★ БОМСС-(Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт 

сурталчилгаа)-ны хэлбэр, хэрэгцээ, арга 

техникүүдийн талаарх ойлголтуудтай танилцсан 

байна.  

★ Энэ чиглэлээр боловсруулагдсан гарын 

авлагуудын зорилго, бүтэц, агуулгатай нарийвчлан 

танилцсан байна. 

★ БОМСС-ны арга хэмжээг зохион байгуулахдаа 

дээрх гарын авлагуудыг хэрхэн ашиглах, ямар арга 

хэмжээнд ямар арга техникийг сонгох, хэрхэн зохион 

байгуулахад суралцсан байна.  

★ БОМСС-ны нэмэлт материал, хөтөлбөр, 

зөвлөмжүүдтэй танилцсан байна. 

★ БОМСС-ны Үндэсний компанит ажлын агуулгатай 

танилцсан байна. 
 

 

Бид хэрхэн хийх 
вэ? 
 
Үүний дараа бид  
сурахдаа заасан 
зүйлийг санаж, 
харин харж байж 
ойлгож тогтоодгыг 
танилцууллаа. 
Тиймээс л 
танилцуулга, 
үзүүлэн ашиглан 
чиглүүлэгчтэй 
ажлын хэсгээр 
ажиллахын чухал 
нь оршиж буй юм.  
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Суралцах гэдэг нь оюун ухаан, сэтгэл хөдлөл, дадлага ажлуудын цогц ойлголт юм.  
Боловсролын салбарт үүнийг 3H буюу 3 тулгуурын арга гэж нэрлэдэг: Тархи-Зүрх-Гар. 
Харин мэдээлэл, сургалт сурталчилгаанд үүнийг МХД гэдэг- Мэдлэг, Хандлага, Дадал 

 
Нараа MOVE- ТАЧ –Танилцуулга, чиглүүлгийн зарчмууд, элементүүд болон карт, 
хөөсөн самбар ашиглах заавруудыг танилцууллаа. 

 

 
 

 
 

 
Оролцогчдын хүсэн хүлээлт 
Оролцогчид 5 ажлын хэсэг болон 
ажиллаж дараах асуултад хариуллаа: Танай БОМСС-ны зорилго юу вэ? Ажлын 
хэсэг бүрээс 5 картыг цуглуулж ангилан ялгасныг зүүн талын зургаас харна уу.  
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2-р Хэсэг 

 
 

 

 
Үүний дараа оролцогчид 3 ажлын хэсэг 
болж дараах асуултад 30 минутад 
хариуллаа: “Ямааны тоо толгойн 
өсөлт нь бэлчээрийн доройтолтой 
хамааралтай юу?”  
Ажлын даалгавар нь картын аргаар дараах 
асуултуудад багийн гишүүдийн саналыг 
авч ангилан ялгаж, ойлгомжтой байдлаар 
үзүүлэнгээ бэлтгэх байлаа.  Өдрийн 
хоолны дараа ажлын хэсэг бүрт олгосон 5 
минутад хийсэн ажлаа нийтэд 
танилцууллаа.  

Картыг хольж, ангилан ялгах 
заавар 
 

Ажлын хэсгүүдээс хураан авсан картан дээр 
Манфрэд ухаан санаагаа уралдуулан байж 
гаргасан санаануудыг хэрхэн ангилан ялгахыг 
10 үе шаттайгаар  зааж, үзүүлээ.  Үүний дараа 
БОМСС-ны онцлог зүйлүүдийг дурдан 
тайлбарлалаа.  Жишээ нь Юуг Яаж хийх 
гэхээсээ илүү 2 талын харилцаа мэдээллийн 
чухлыг тайлбарлан БОМСС нь нийгмийн 
маркетинг болон албан бус боловсролыг 
хослуулдаг– 3 тулгуурын арга:  боловсрол, 
МХД:  сурталчилгаа.  Иймээс оюун ухаан, 
сэтгэл хөдлөл, дадлага ажлуудыг оролцуулан 
суралцах нь үйлдэл хийх нөхцлийг бүрдүүлдэг 
гэдгийг хэллээ. 
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3-р Хэсэг 
 

Ажлын 3 хэсэг хийсэн ажлаа бусад багтаа танилцуулан, хэлэлцүүлэг өрнүүллээ: 
 

 

 
Үүний дараа 5 ажлын хэсгээр ахин 
хуваагдан “БОМСС арга хэмжээг 
зохион байгуулахад юу хэрэгтэй вэ?” 
асуултад хариуллаа. 10 минутын дараа 
ажлын хэсгүүд 5 гол санаа бүхий 
картуудаа хураалган, чиглүүлэгч холин, 
ангилан ялгалаа.   

 
Манфрэд илтгэлээ үргэлжүүлэн 
БОМСС-ны агуулга, хөтөлбөр, 
ложистикийн талаар тайлбарлалаа.  
Бэлтгэл арга хэмжээ нь дараах тойрог 
хэлбэрээр явагддаг бөгөөд БО-ны арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх менежментийн үе 
шатууд гэж болно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



БОМСС.-ны сургалт 

 

 

 

 

4-р Хэсэг 
 

Энэ тойрог нь сонгосон арга 
хэмжээний дагуу контент, 
материал хөгжүүлэхээс эхлэн, 
сургалтын арга хэмжээ, бэлтгэл 
ажил хийх зэрэг орох бөгөөд 
хамгийн сүүлд үнэлгээ хийх арга 
ордог.   БОМСС-ны 5 шат бүхий 
ажил: агуулгаа үнэлэх, 
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх  

 
 

 
 

 
Баг бүрдүүлэх дасгал – “Өндөг унагах” 

 
Нийт оролцогчид ахин 5 ажлын хэсэгт хуваагдан 
өрсөлдөөнтэй, хөгжөөнтэй даалгавар болох 
“Өндөг унагаах” тоглоом тоглолоо (ДАБ-ын 76-77 
хуудас). 
 

Энэ тоглоом өндөгийг хагалахгүй байх 
даалгавартай.  15 минутын турш багууд 
манлайлал, зохион байгуулалт, сэтгэн бодох, 
инженерийн авьяасаа шавхан даалгаврыг 
биелүүлэх ёстой.   
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Багуудын өндөг 
хагараагүй учир ялагчийг 
тодруулахын тулд 
чиглүүлэгч шатны дээд 
талд гаран өндөгийг 
унагааж үзлээ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ингэж эцэст нь ялагч тодорхой 
боллоо.   

 

Энэ дасгал ажил- тоглоомын дараа 
оролцогчид дараах асуултын дагуу 
санал сэтгэгдлээ хэллээ:  

 

▪ Ажлын хэсгийн үеэр юу болов? 

▪ Ямар санагдав? 

▪ Ямар дүгнэлтэд хүрэв? 
 
 

 

 

Сэтгэгдлээ хуваалцах зөвлөл 
 
Энэ өдрийн төгсгөлд сайн дураараа санаачлага гарган сонгогдсон зөвлөлийн 
гишүүд маргааш өглөө дараах асуултуудын дагуу сэтгэгдлээ хэлэхээр боллоо.  

• Ямар шинэ зүйл сурав? 

• Өдрийн онцлох зүйл юу байв? 

• Тааруу болон сайхан зүйлсүүд юу байв? 

• Өдрийн турш дахь таны сэтгэгдэл? 

• Ямар зүйл сурав? 

• Өдөр тутмын ажилдаа ашиглах зүйл сурав уу? 
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Сэтгэл ханамжаа хэмжих 
 
Өдөр бүрийн төгсгөлд 
оролцогчид дараах 
хэмжүүрээр сэтгэл 
ханамжаа хэмжлээ.   
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Өдөр 2 
 

1-р Хэсэг 
 

Сэтгэгдлээ хуваалцах зөвлөл 
 
 

 

 
• Ямар шинэ зүйл сурав? 

• Өдрийн онцлох зүйл юу байв? 

• Тааруу болон сайхан зүйлсүүд юу байв? 

• Өдрийн турш дахь таны сэтгэгдэл? 

• Ямар зүйл сурав? 

• Өдөр тутмын ажилдаа ашиглах зүйл сурав уу? 

Өдрийн ажил 
эхлэхээс өмнө 
зөвлөлийн гишүүд 
доорх асуултын дагуу 
санал сэтгэгдлээ 
хэлсэн нь 
оролцогчдод 
сонирхолтой байж 
өдрийг урам зоригтой 
эхлүүлэхэд дөхөм 
боллоо. 

 

Үүний дараа чиглүүлэгчид 2 дахь 
өдрийн үйл ажиллагааг оролцогчдод 
танилцууллаа.  

  
Нараа 5 ажлын хэсгийн хийх ажлын 
танилцууллаа: “Та бүхэн БОМСС-ны 
ямар аргуудыг мэдэх вэ?” 
Олон оролцогчид өөрсдийн хэрэглэдэг 
сонирхолтой аргуудыг дурдлаа.   

 
Манфрэд үүнтэй залгуулан БОМСС-ны 
ДАБ ToolBox –ын бүтэц, катерогуудыг 
танилцууллаа: 

 
1 – Бүлгээр ажиллан, суралцах 
2 – Үзэл бодлоо солилцох 
3 – Орчноо ойлгох 

4 – Бусадтайгаа хамтран ажиллах 
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Категор бүр 2-4 дэд хэсгүүдтэй: a-
эхлэл, b- харилцах, c-хамтрах and d- 
үнэлэх. Дэд хэсэг бүр 3-5 аргатай.   

 
Арга хэрэгслүүд бүр стандарчлагдсан 
шат дараалал бүхий тайлбартай, сонгон 
хэрэглэхэд дөхөм: Зорилго, 
оролцогчид, хэрэгцээт материал, 
хугацааг тайлбарласан.   

 
Гарын авлагад орсон зарим нэгэн 
аргуудаас танилцууллаа: Цаас урах 
(ToolBox хуудас 58).  Оролцогчид 
тоглоом тоглох явцдаа харилцааны 
асуудлууд, 2 талт харилцаа, 
ойлголтын зөрөө зэргийг мэдэж авлаа.  

 
 

Урьд өдөр нь тоглосон Өндөг 
унагаах (76х), Эрдэнэсийн 
эрэлд (114х) and Аалзны тор 
(130х) гэх мэт задгай талбайд 
хийх аргууд, мөн Байгалийн 
нөөцийн хандлага (154х) дасгал 
ажилтай танилцлаа. 
 

Мөн тэрээх өөр энэ чиглэлээр 
боловсруулагдсан 
бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулан 
дараах холбоосоор орж ашиглаж 
болохыг оролцогчдод хэллээ:   
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1hPKOsuopN37- 
PiUTOcWXRbZTmytrNt41 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hPKOsuopN37-PiUTOcWXRbZTmytrNt41
https://drive.google.com/drive/folders/1hPKOsuopN37-PiUTOcWXRbZTmytrNt41
https://drive.google.com/drive/folders/1hPKOsuopN37-PiUTOcWXRbZTmytrNt41
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2-р Хэсэг 
 

Илтгэлүүдийн дунд  
зай авах үүднээс 
оролцогчид  Сохроор 
дагах тогтоомыг 
тоглолоо. Үүгээр 
оролцогчид дагах 
болон дагуулж 
явахын эерэг сул 
талуудыг ойлгож 
хүчирхэг, сул дорой 
мэдрэмж төрснөө 
хуваалцлаа.  

 
GIZ SPACES төслөөс гаргасан гарын авлагуудаар зогсохгүй Монголд үйл 
ажиллагаагаа идэвхитэй явуулж буй бусад байгууллагууд ч энэ чиглэлээр олон 
ажлуудыг хийж байна. Тухайлбал: 

 

1 Нүүдлийн Байгаль Хамгаалал 

2 Монгол Экологийн Төв 
3 МУИС-ын харьяа Экологийн Боловсрол Төв 
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3-р Хэсэг 
 
 

 

 
БОМСС-ны Үндэсний Хэмжээний Кампанит 
Ажил 

Өдрийн хоолны дараа сэргэх 
зорилгоор оролцогчид Samson & 
Delilah тоглоом тоглолоо.  Хулгана 
зааныг айлгана, Заан барыг 
айлгана, Бар хулганыг айлгана.  

 

Манфрэд БОМСС-
ны үндэсний 
кампанит ажлыг 
танилцууллаа.  
Хийгдсэн, цаашид 
хийгдэх бүхий л энэ 
төрлийн ажлуудыг 
хамтран ажиллаж 
гарах үр дүнг 
нэмэгдүүлэх талаарх 
санааг дурдлаа:  

 

 
 
 
Олны хүч оломгүй далай, Бүгдээрээ хийвэл буруудахгүй. 

 
 

▪ Үндэсний БОМСС-ын загвар – Түншүүдийн хамтын 
ажиллагаа 

▪ БОМСС мэссэж боловсруулах - Түншүүдийн хамтын 
ажиллагаа 

▪ Түншүүд хамрах хүрээтэйгээ уялдуулан элементүүдээ 
сонгон, санхүүжүүлэх  

▪ Түншүүд хэсэгчлэн санхүүжүүлнэ: Драмын ангиуд гэх 
мэт 

▪ Түншүүд хамтран Хяналт Үнэлгээний системээ 
боловсруулах 

▪ Түншүүд Нийгмийн хариуцлагын хүрээний 
санхүүжилтийн нөлөөллийн ажлууд хийх 

▪ Түншүүд өөрийн хэрэгцээндээ нийцүүлэн 
бүтээгдэхүүнээ өөрчлөх: Сургууль, ТХГН-ийн ажилчдын 
хэрэгцээ өөр гэх мэт 
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Үүний дараа оролцогчдыг ахин 3 ажлын хэсэг болон хуваагдахыг хүсэн дараах 
даалгаврыг өглөө: “Танд дараах асуудлууд тулгарлаа гэж бодьё: Танай зорилтот 
бүлэг нь өсвөр насны хүүхдүүд бөгөөд ашиглах арга бүр 45 минутын хугацаатай.  
Ямар аргыг ТoolBox-оос та сонгох вэ, яагаад?” 

 

Оролцогчид ажлын хэсгээр хийсэн ажлуудаа нийтэд илтгэлээ.  

 
 

4-р Хэсэг 
 

Ажлын хэсгийн илтгэлүүд: 
 

1-р Ажлын хэсэг 
 

 
 
2-р Ажлын хэсэг 
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3-р Ажлын хэсэг 
 

 

 

 

 
Морьны наймаачин 

Эцэст нь ажлын хэсэг бүрийн 
ажил дээр дүн шинжилгээ 
хийснээ сургагч багш 
танилцууллаа.

 

Морьны наймаачин 
(62х) дасгалыг 5 
ажлын хэсэг тус 
тусдаа хийж 
гүйцэтгэлээ.  
Оролцогчдын 3-ны 1 
нь зөв хариулсан 
боловч 
багийнхныгаа ятгаж 
амжсангүй.    5 
багаас зөвхөн 1 
багын хариулт зөв 
байлаа. 
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Нэгэн энгийн бодлогыг хүн бүр өөр өөрийнхөөрөө тайлбарлан ойлгон, хариулдаг.  
Чиглүүлэгчид, хөдөө орон нутгийнхантай ажилладаг хүмүүс, малчид, сургуулийн 
хүүхдүүдтэй гээд бүхий л төрлийн нийгмийн ажил хийдэг хүмүүст хэрэгтэй бөгөөд 
чухал дасгал ажил болно.  

 

Өмнөх өдрийн адилаар 2 дахь өдрийн Сэтгэгдээ хэлэх хүмүүс сонгогдож, дараа нь бүх 
оролцогчид Сэтгэл Ханамжаа хэмжсэнээр эл өдөр өндөрлөлөө. 
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Өдөр 3 
 

1, 2-р Хэсэг 
 

Хөтөлбөрийн дагуу хамтдаа 
Сэтгэгдээ хуваалцах 
зөвлөлийг урин тэдний 
санал сэтгэгдийг сонсон, 
сэтгэл ханамжийн 
хэмжүүрийг ахин эргэн 
харснаар эл өдрийн үйл 
ажиллагаа эхэллээ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Үүний дараа Манфрэд арга хэмжээний хөтөлбөрийг найруулан бичихийг товч 
тайлбарлалаа: 4 хэсэг бүхий 1 өдрийн арга хэмжээ өдрийн хоол, цай кофены цагыг 
оролцуулан хэсэг бүр нь 90 минут байхаар төлөвлөх.  Цагаа сайтар харан шинээр 
заах хэсгүүдээ тааруулан тавих хэрэгтэй.  Тэрчэн хэрхэн аргачлалаа төлөвлөх, хэн 
хийх зэргээ тооцоолох хэрэгтэй.   

 
Үүний дараа Нараа оролцогчдыг 3 хэсэг болон хуваагдахыг хүсэн дараах ажлын 
даалгавруудыг өглөө:  
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АХ ажил 1 ба 2: Алслагдсан орон нутагт 1 өдрийн БО-ны арга хэмжээ зохион байгуулах 

төлөвлөгөө, найруулгыг боловсруулаарай.  Сэдэв нь “Ямаа ба бэлчээрийн талхагдлын эрсдэл”, 
зорилтот бүлэг нь (1) 6-16 насны сургуулийн хүүхдүүд, (2) орон нутгийн удирдлагууд, залуу 
эмэгтэй, хөгшин эрэгтэй байна.  Сургалтын хэрэгцээгээ хэлбэр, сэдэв, үргэлжлэх хугацаагаар 
нь ангилаарай.    

АХ ажил 3: Үндэсний БОМСС компанит ажилд танай байгууллага ямар хэлбэрээр оролцох 
боломжтой талаар ярилцана уу. Ямар хэлбэр, сэдэв, зорилтот бүлэг, төсөв, цаг хугацаа зэргээр  
оролцох боломжтойгоо тодорхой ярилцана уу.  

 

 

3-р Хэсэг 
 

Оролцогчид ажлын хэсгээр ажиллан, 10 минут илтгэлээ тавилаа.  Энэ нь хэсэг 2, 3,4-ын 
хийх ажлыг хамарсан.   

 
 

Ажлын хэсэг 1 Илтгэл 
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Ажлын хэсэг 2 Илтгэл 

 

 

4-р Хэсэг 
 

Ажлын Хэсэг 3 Илтгэл 
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Ажлын хэсгүүдийн илтгэлийн дараа оролцогчид бэлтгэсэн үнэлгээний самбаруудыг 
ашиглан сургалтыг олон талаас нь үнэллээ.  Эдгээр үнэлгээний аргуудыг ашиглан 
цаашид зохион байгуулах арга хэмжээгээ оролцооны аргаар үнэлж болох бөгөөд 
чиглүүлэгч, зохион байгуулагч нар БОМСС-ны арга хэмжээгээ цаашид улам 
сайжруулахад ихээхэн хэрэгтэй байдаг.   

 
Эхний самбар нь сургалтын зорилго биелэгдсэн эсэхийг үнэлэх ба “огт биелээгүй” (--),  
“биелээгүй” (-), “мэдэхгүй” (+/- 0), “биелсэн” (+) “маш сайн биелсэн” (++) гэж үнэлнэ. 
Энэ удаагийн сургалтын оролцогчид сургалтын зорилго биелсэн, маш сайн биелсэн 
гэж үнэллээ.  
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Дараагийн үнэлгээ нь 
оролцогчдын хүсэн 
хүлээсэн зүйл хэр 
биелэгдсэнийг үнэллээ: 

 
Мөн л сайн болон маш 
сайн биелсэн гэж үнэллээ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оролцооны аргын 
үнэлгээгээр  оролцогчид 
сургалтын олон талыг харан 
үнэллээ.  Үүнд хоол, танхим, 
аргачлал, чиглүүлэгчид гэх 
мэт зүйл багтаж болно.   

 
 

Оролцогчдын ихэнх нь мөн 
л сайн, маш сайн гэж 
үнэллээ.  
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Амжилт, хөгжөөнтэй 
байдлаар суралцах хүснэгт нь 
сургалтын 2 хамгийн чухал 
зүйлийг хөнддөг: Оролцогчид 
хэр их зүйл сурсан бэ? Тэд хэр 
их хөгжилдсөн бэ? 

 
Энэ үнэлгээнээс харахад 
оролцогчид хөгжин 
цэнгэлдэхийнхээ хажуугаар их 
зүйл сурсан нь харагдаж байна.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тэрчлэн Сэтгэл ханамжийн 
хэмжилтийг өдөр бүр 
хийсэн.   
Ерөнхийд нь харахад 3 
өдрийн турш оролцогчдын 
сэтгэл ханамж өндөр байсан 
байна гэж дүгнэж болохоор 
байна.  
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Сургалтын төгсгөлд оролцогчид БОМСС-ны сургагч багш бэлтгэх сургалтад 
амжилттай хамрагдаж төгссний баталгаа болгож Гэрчилгээ гардан авлаа.  

 

Сургалтын дараа оролцогчид “Ногоон Монголын Төлөө- Тогтвортой Ирээдүй ба 
БОМСС” нэртэй Facebook group нээсэн нь энэ чиглэлээр ажилладаг байгууллага, 
мэргэжилтнүүд хийсэн болон хийх гэж буй ажил, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүнээ 
хуваалцах сайхан завшаан тохиож байна.  Үүний эхлэл болгон БОМСС-ын хүрээнд 
боловсруулсан материалуудыг дараах линкнээс татаж авах боломжтой байдлаар 
тавилаа: https://drive.google.com/drive/folders/1hPKOsuopN37-
PiUTOcWXRbZTmytrNt41 

https://drive.google.com/drive/folders/1hPKOsuopN37-PiUTOcWXRbZTmytrNt41
https://drive.google.com/drive/folders/1hPKOsuopN37-PiUTOcWXRbZTmytrNt41
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 Сургалтад оролцогчдын нэрс 
 

Nr/Др 
Овог/ 
Last name 

Нэр/ 
First name 

Байгууллага / Албан тушаал 
Institution/ Title 

Имэйл хаяг/ Email  
Холбоо барих 
дугаар/ Phone 
number 

1.  Tsoggerel Badmaa  WWF Khovd - Project communications officer badmaa800@gmail.com  95228446 

2.  Batmunkh Battsetseg  WWF - Marketing officer battsetseg@wwf.mn 91000069  

3.  Dagva Gerelmaa  WWF - Project communications officer gerelmaa@wwf.mn   

4.  Ganbold  Purevbaatar  TNC - Data, Communications officer   p.ganbold@tnc.org  89500302 

5.  Purevsuren Gungaatseren  TNC - Coordinator, Dornod soums  Gungaa1102@gmail.com  88621241 

6.  Erdenebat Zayanyam  TNC- Coordinator, Gobi-Altai- Dariv soum  Zaya.elentra@gmail.com  99303689 

7.  Dambadarjaa Enkhbayar  Mongolian Ecology Center - Project Coordinator  enkhbayar@mongolec.org  88716010 

8.  Chinbat  Misheel  Mongolian Ecology Center - Project Coordinator  misheel@mongolec.org  99194700 

9.  Namtar Enkhsaikhan  KTT- Public relations and finance officer enkhsaikhan@ktt.mn  88112031 

10.  Nadaldorj  Narangerel KTT- Local development officer, Ranger  98460099 

11.  Radnaabazar Bolor  
ZLS - Conservation program officer who works 
with 8 ecoclubs in 6 soums  

Bolor.radnaabazar@zsl.org  99681797 

12.  Myagmar Munkhjargal  WSCC - Director,  Conservation munkhjargal@wscc.org.mn  86093969 

13.  Khuuhenduu Tungalagtuya 
Nomadic Nature Conservation, Program 
director 

tungalagtuyakhuukhenduu@gmail.com  99996850  

14.  Chuluunbaatar Munkhnavch School program coordinator khnavch@gmail.com  99189987 

mailto:badmaa800@gmail.com
mailto:battsetseg@wwf.mn
mailto:gerelmaa@wwf.mn
mailto:p.ganbold@tnc.org
mailto:Gungaa1102@gmail.com
mailto:Zaya.elentra@gmail.com
mailto:enkhbayar@mongolec.org
mailto:misheel@mongolec.org
mailto:enkhsaikhan@ktt.mn
mailto:Bolor.radnaabazar@zsl.org
mailto:munkhjargal@wscc.org.mn
mailto:tungalagtuyakhuukhenduu@gmail.com
mailto:khnavch@gmail.com
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15.  Boldbaatar  Suvd  PCC - In charge of training, Co-Facilitator  Suvd.bld@gmail.com  99165110 

16.  Yansanjav Narangerel  PCC - Director  nyansanjav@yahoo.com  99901138 

17.  Baasandamba Erdenechimeg  
PCC - Community based conservation  
component coordinator 

munchimeg@yahoo.com   

18.  Namkhai Erdenechimeg  
Khovd University - 
Biology department teacher 

Nerdenechimeg33@gmail.com  
99688978, 
88048236 

19.  Munkh-Ochir  Urtnasan Dornod EMPAA - Officer urtnasanmunhochir@gmail.com  80931232 

20.  Jigjidsuren  Dulamsuren  KKSPA - Info center coordinator  89082389 

21.  Tumurchudur  Enkhtuul  KKSPA - Info center coordinator  98203037 

22.  Lkhamsuren  Altanzul  KKSPA - Info center coordinator  99638185 

23.  Ulziimunkh  Uyanga 
GTNP - Officer, Tourism, EEC, buffer zone and 
external affairs  

uyangaulziimunkh@gmail.com  98950550 

24.  Batchuluun  Batzaya Khustai NP - Buffer zone manager  Batzayabatchuluun39@gmail.com  99499331  

25.  Baasandorj  Ganzorig  
Khar Us Nuur PAA - Touris, EEC, buffer zone 
senior officer  

Ganzaa2580@gmail.com  
99865221, 
88982202 

26.  Batkhuu Dagiisuren  
Khat Us Nuur PAA - External affairs, int'l 
contract & convention officer  

b.dagii0123@yahoo.com  99052706 

27.  Batchuluun  Mungun  
Khar Nuur – Khovd river basin PAA 
УННМТөлөвлөлт, олон нийт, сургалт, архив, 
бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн 

b.mng_mgl@yahoo.com  99950917 

28.  Dashtseren  Sainsor Munkh Khairkhan PAA - Ranger dashsainsor@gmail.com  99478384  

29.  Baatarsuren  Oyunkhand  
Myangan Ugalzat PAA - Officer, Tourism and 
ECC 

Bs.oyunaa@gmail.com  99227610 

30.  Seyel  Jardenbek 
Huh Serhiin Nuruu PAA - Officer, Tourism and 
ECC, Bayan-Ulgii.  

s.jardeembek90@gmail.com  85169102 

31.  Turmunkh  Boldbaatar  MET - DPAM, Officer  Boldbaatar.tr@gmail.com  88005430 

mailto:Suvd.bld@gmail.com
mailto:nyansanjav@yahoo.com
mailto:munchimeg@yahoo.com
mailto:Nerdenechimeg33@gmail.com
mailto:urtnasanmunhochir@gmail.com
mailto:uyangaulziimunkh@gmail.com
mailto:Batzayabatchuluun39@gmail.com
mailto:Ganzaa2580@gmail.com
mailto:b.dagii0123@yahoo.com
mailto:b.mng_mgl@yahoo.com
mailto:dashsainsor@gmail.com
mailto:Bs.oyunaa@gmail.com
mailto:s.jardeembek90@gmail.com
mailto:Boldbaatar.tr@gmail.com
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32.  Batsukh  Tsogzolmaa Khovd Aimag DET - Biodiversity and PA officer B_bsogzoo0528@yahoo.com  99439355 

33.  Terbish  Byambajargal Khovd Aimag DET - Training officer  Tomoo.terbish5585@yahoo.com  99935585  

34.  Unurbayar  Bayasgalan  
MET Environmental Research Center - Senior 
Officer  

Bayasa.work@gmail.com  89055566 

35.  Boldbaatar  Bayarbat  
MET Environmental Research Center - Senior 
Officer  

Bayarbat.boldbaatar@gmail.com  99084010 

36.  Batbaatar  Tserenkham  UNDP Ensure - Coordinator, Airkhangai aimag  tserenlkham@ensure.mn  95115256 

37.  Enkhtur  Tsetsegmaa  UNDP Ensure - Coordinator, Gobi-Altai aimag  tsetsegmaa@ensure.mn  88036933 

38.  Tumurbaatar   Enerel  
UNDP Ensure - Natural resource officer, 
ENSURE project 

enerel@ensure.mn  99991645  

39.  Dayanjav  Tsogtbaatar  
Freshwater Resources and Nature 
Conservation Center - Head of the research, 
information and training department 

Tsogtbaatar.dayanjav.85@mail.ru  99034381 

40.  Kallenborn Amarbayasgalan  FRNCC - Training methodologist Amarbayasgalan076@gmail.com  99190472  

41.  Tsedendamba  Ichinkhorloo FRNCC - Research and training staff Ichinkhorloo.ts2019@gmail.com  
99153165, 
92016464 

42.  Battumur Buyandelger SPACES - Project officer  Battumur.buyandelger@giz.de  99725329 

43.  Batkhuyag  Tsogt -Anar  SPACES - Project translator/assistant    

44.  Sainbayar Oyuntugs  SPACES - Project translator/assistant   99726345 

45.  Renchin  Sunjidmaa  NUM EEC - Chief officer sunjidmaa@num.edu.mn  99188525 

46.  Dorjsuren  Gandarmaa  NUM-EEC - Officer/Teacher Gandarmaa2019@gmail.com  89008574 

47.  Amarsanaa Sundui  NUM EEC - Officer/Teacher amarsanaasundui@yahoo.com  98115035 

48.  Amaa Solongo  Snow Leopard Fund - Eco camp project intern amaasolongo@gmail.com  86766615 

mailto:B_bsogzoo0528@yahoo.com
mailto:Tomoo.terbish5585@yahoo.com
mailto:Bayasa.work@gmail.com
mailto:Bayarbat.boldbaatar@gmail.com
mailto:tserenlkham@ensure.mn
mailto:tsetsegmaa@ensure.mn
mailto:enerel@ensure.mn
mailto:Tsogtbaatar.dayanjav.85@mail.ru
mailto:Amarbayasgalan076@gmail.com
mailto:Ichinkhorloo.ts2019@gmail.com
mailto:Battumur.buyandelger@giz.de
mailto:sunjidmaa@num.edu.mn
mailto:Gandarmaa2019@gmail.com
mailto:amarsanaasundui@yahoo.com
mailto:amaasolongo@gmail.com
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49.  Byambasuren  Choidogjamts Snow Leopard Fund- Officer   choidogjamts@snowleopard.org  99336656  

50.  Badraa Enkhtuvshin  
Tost, Tosonbumba Natural resource Land - 
Research officer  

Enkush369@gmail.com  99591004 

51.  Oepen  Manfred  ACT Assist Director  Act.oepen@web.de   

52.  Nergui  Selenge Interpreter  selengenergui@gmail.com   

53.  Trockenbrodt  Michael  AV - SPACES Project    

54.  G. Lkham  Eco-police  Lkham30256@gmail.com  88082432 

55.  Tumurtogoo  Bat-Erdene  MET-DPAM  Bat-erdenet26@gmail.com  88260008 

56.  Dorj  Yanjinlkham  Interpreting equipment   99290375  

 

mailto:choidogjamts@snowleopard.org
mailto:Enkush369@gmail.com
mailto:Act.oepen@web.de
mailto:selengenergui@gmail.com
mailto:Lkham30256@gmail.com
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