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ХАНДАЦГААЯ

2019 ÎНЫ  XII САР,     ДУГААР 01 

“МОНГОЛЫН УНАГАН БАЙГАЛИЙН ХҮЛЦЭЛ, ТОГТВОРЖИЛТЫГ ХАНГАХ НЬ” ТӨСӨЛ 

2019 ОНД ТӨСЛӨӨС ЗОХИОН 
БАЙГУУЛСАН УУЛЗАЛТ, 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ,ЧАДАВХЖУУЛАХ 
СУРГАЛТ, ТУРШЛАГА СУДЛАХ 

УУЛЗАЛТ, ӨДӨРЛӨГ, ҮЗЭСГЭЛЭН 
ХУДАЛДАА ЗЭРЭГ  АРГА ХЭМЖЭЭНД  

ЗОРИЛТОТ ГАЗАР НУТГИЙН 
4 АЙМГИЙН 13 СУМЫН 

ДАВХАРДСАН ТООГООР 12,082 ХҮН 
ХАМРАГДСАН БАЙНА.
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“МОНГОЛЫН УНАГАН БАЙГАЛИЙН ХҮЛЦЭЛ, 
ТОГТВОРЖИЛТЫГ ХАНГАХ НЬ”

Төслийн 
нэр:

Төслийн 
зорилго:

Бэлчээр, ойн доройтлыг бууруулах замаар Соён, Хангайн уулс, 
Өмнийн Говийн экосистемийн үйлчилгээг сайжруулан тогтвортой 
амьжиргааг дэмжиж биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

Хэрэгжих 
хугацаа:

2019-2025 он

Хэрэгжүүлэгч 
талууд:

БОАЖЯ, 
ХХААХҮЯ, НҮБХХ

Санхүүжүүлэгч 
байгууллага:

   Даян дэлхийн   
 Байгаль орчны сан

Оролцогч талууд:

Төслийн зорилтот 
аймаг, сумдын ЗДТГ, 

бусад төрийн ба 
ТББ, иргэд, ОНБ

ЗАВХАН

ГОВЬ-АЛТАЙ

БАЯНХОНГОР

АРХАНГАЙ

Төслийн 
зорилтот 

газар 
нутаг:

ТАРВАГАТАЙН НУРУУ 
Завхан аймгийн 

Тосонцэнгэл, Их-Уул сум

БӨХӨН ШАРЫН НУРУУ 
Архангай аймгийн 
Батцэнгэл, Эрдэнэмандал 
Хайрхан, Өлзийт сум

УЛААН ШАЛЫН ХООЛОЙ
Баянхонгор аймгийн 
Баянцагаан, Баацагаан, 
Говь-Алтай аймгийн 
Чандмань сум

ЗАРМАНГИЙН ГОВЬ
Баянхонгор аймгийн 

Баян-Өндөр, 
Шинэжинст, 

Говь-Алтай аймгийн 
Цогт, Эрдэнэ сум

Төслийн 
зорилтууд:

Бэлчээр, ойн тогтвортой 
менежментийг 
хэрэгжүүлэн, 
биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах 
замаар экосистемийн 
үйлчилгээг 
өргөжүүлэхэд 
шаардлагатай 
тогтолцоог бий болгон 
чадавхыг бэхжүүлэх,

Зорилт 1

Бэлчээр, ойн 
тогтвортой 
менежментийг 
хэрэгжүүлэн биологийн 
олон янз байдлыг 
хамгаалах замаар 
газрын доройтол/
цөлжилтийг бууруулж, 
экосистемийн 
үйлчилгээг өргөжүүлэх,

Зорилт 2 

Орон нутгийн 
иргэдийн 
амьжиргааг 
дэмжих замаар 
биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах, 
экосистемийн 
үйлчилгээг 
сайжруулах,

Зорилт 3

Мэдээлэл, мэдлэг 
солилцох, түгээх 
болон хяналт 
шинжилгээ, 
жендэрийн 
асуудлыг бүх 
түвшинд авч үзэх 
тогтолцоог хангах.

Зорилт 4
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БАДАНГА ХҮДЭР,  МОНГОЛ 
ТАРВАГЫГ сэргээн нутагшуулах 
газар нутгийг сонголоо

МАЛЧИД БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ 
нартай хамтран ховор, нэн ховор 
амьтан, ургамлыг хамгаална

ЧУХАЛ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ГАЗАР 
нутгийг тусгай хамгаалалтад авах 
замаар хамгаална

БЭЛЧЭЭР АШИГЛАГЧДЫН 
50 хэсэгтэй хамтран ажиллана

НОГООН ХӨГЖИЛД ТҮШИГЛЭСЭН  
аймаг, сумдын ерөнхий 
төлөвлөгөөг боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ

БУЛАГ, ШАНДЫН ЭХИЙГ       
хашиж хамгаалан, хөв цөөрөм 
байгуулна 
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Сэргээн нутагшуулах газар нутаг сонгох хээрийн судалгааг 
Тарвагатайн нуруу, Бөхөн шарын нуруунд хийж байгалийн 
унаган төрхөө харьцангуй сайн хадгалж үлдсэн Завхан 
аймгийн Тосонцэнгэл сумын Pашаант багийн нутаг 
“Дээд хавчиг”-ийн ам, Архангай аймгийн Эрдэнэмандал 
сумын Улаанчулуу багийн нутаг “Урт шивэртийн амны 
“Дөрвөлжин” гэсэн газруудад баданга хүдэр сэргээн 
нутагшуулах нь оновчтой гэж үзжээ. 

Монгол тарваганы тоо толгойг тэтгэх, цус сэлбэх зорилгоор 
Монгол тарвага сэргээн нутагшуулах ажлыг Завхан аймгийн 
Тосонцэнгэл сумын Хожуулын голын хөндий, Тарвагатай 
нурууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны байгаль 
хамгаалагчийн байрыг түшиглэн нутаг сонголоо. 2020 онд 
сэргээн нутагшуулах ажлуудыг зохион байгуулна. 

Судлаачид баданга хүдрийн түүхэн тархац, байршлыг 
газрын зураг дээр тодорхойлох ажлыг орон нутгийн иргэд, 

байгаль хамгаалагч нартай хамтран хийж гүйцэтгэв.

БАДАНГА ХҮДЭР,  МОНГОЛ ТАРВАГЫГ 
СЭРГЭЭН НУТАГШУУЛАХ ГАЗАР НУТГИЙГ СОНГОЛОО

2019 ОНЫ XII САР
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Цоохор ирвэс, Хар сүүлтий, Аргаль, 
Халиун буга, Баданга хүдэр, 
Зүүнгарын улаан гоёоны популяцийн 
тоо толгойг үнэлэх, түүний тархац 
нутгийг тогтоох суурь мэдээлэл 
цуглуулах ажил төслийн газар 
нутагт эхэллээ. Тооллого судалгааны 
ажлыг “Монголын хөхтөн судлалын 
нийгэмлэг” төслийн аймаг, сумдын 
байгаль орчны ажилтан, байгаль 
орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг нөхөрлөл, малчдын 
оролцоотойгоор хамтран хийж байна. 
Судалгааны ажлын хүрээнд  хулгайн 
анд өртөх байдлыг бууруулах, 
амьдрах орчны нөхцлийг сайжруулах 
үүднээс орон нутгийн иргэд, 
бусад оролцогч талуудын байгаль 
хамгаалах идэвх, оролцоо, мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулна. 
Төслийн зорилтот бүс нутагт тархсан 6 
шалгуур зүйлийн тооллого судалгаанд 
болон цаашид тухайн орон нутгийн 
БНХМ-ийн нөхөрлөлийн малчид, 
байгаль хамгаалагчид зэрлэг 
амьтны хамгааллын мониторинг 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
менежмент, ховор, нэн ховор амьтны 
хамгааллын талаарх нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн байгаль хамгааллын 
сургалтыг Архангай аймгийн Өлзийт 
сум, Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын 
Баянтоорой тосгонд 2 удаа зохион 
байгуулж төслийн зорилтот сумдын 
нутгийн иргэд, малчид 105 хүн 
хамрагдлаа.  
2020 онд зэрлэг амьтдын амьдрах 
орчныг хамгаалах, бэлчээрийн давхцал, 
усан хангамж, малчдын нөхөрлөл, 
бүлгүүдтэй хамтран ажиллаж сургалт 
чадавхижуулах үйл ажиллагааг 
үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

судалгаандаа үргэлжлүүлэн ашиглах 
2 дрон, 39 GPS, 52 зай хэмжигч, 
52 дуран, 65 автомат камер зэрэг 
тоног төхөөрөмжүүдийн худалдан 
авч ашиглахад бэлэн болоод байна. 
Түүнчлэн говийн бүсэд зэрлэг амьтдын 
усан хангамжийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор хөв цөөрөм байгуулах, 
булаг шандны эх хаших ажлыг говийн 
бүсийн сумдад хийнэ.

МАЛЧИД БАЙГАЛЬ 
ХАМГААЛАГЧ НАРТАЙ ХАМТРАН 
ХОВОР НЭН ХОВОР АМЬТАН, 
УРГАМЛЫГ ХАМГААЛНА

МАЛЧИД, НУТГИЙН ИРГЭДИЙГ 
ЧАДАВХЖУУЛАХ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ
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ЧУХАЛ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ГАЗАР НУТГИЙГ 
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ЗАМААР ХАМГААЛНА

Төсөл сонгогдсон бүс 
нутгийн биологийн 
олон янз байдалд чухал 
ач холбогдолтой газруудыг  
улсын болон орон нутгийн 
хамгаалалтад авч хамгаалах 
газар нутгийн хэмжээг 

0.9 сая.га-гаар өргөтгөхөд 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Тусгай хамгаалалтад авах газар нутгийг 
сонгох нутгийн иргэдэд түшиглэсэн 
хэлэлцүүлгийг төслийн 4 аймагт зохион 
байгуулан санал авч, хамгаалалтад авах 

466.755 га газар нутгийн хэмжээ, 
үндэслэлийг боловсруулаад байна.

 

Байгаль орчны доройтлыг 
хязгаарлан зогсоох, байгалийн 
жам ёсны үйл явц хэвийн 
үргэлжлэх нөхцлийг хангах, 
улмаар тогтвортой хөгжлийн 
үзэл баримтлалыг дэмжин 
хэрэгжүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой.  

Бидний амьдран буй ертөнц, 
байгалийн унаган төрх, 
экосистемийн иж бүрдлийг 
төлөөлсөн экологийн тэнцвэрт 
байдлыг хадгалах, байгаль, 
түүх, соёлын үнэт өвийг үеийн 
үед хадгалан хамгаалж, үр 
хойчдоо өвлүүлэн үлдээхэд 
онцгой үүрэгтэй.

Эвдэрч сүйдсэн газар 
нутаг, ховордож устах 
аюулд өртсөн амьтан, 
ургамал  нөхөн сэргэх, өсч 
үржих, тогтвортой амьдрах 
хамгаалагдах боломж 
бүрдэж экосистемийн иж 
бүрэн аюулгүй байдал 
хамгаалагдана. 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний 
үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөлөл 
болон байгалийн баялгийн хэт 
үрэлгэн ашиглалт ялангуяа, уул 
уурхайн үйлдвэрлэлээс улс орны 
нийгэм, эдийн засаг, байгаль 
орчинд учруулж буй дарамт, 
сөрөг нөлөөллийг хязгаарлан 
зогсооход шийдвэрлэх үүрэг 
гүйцэтгэнэ.

Газар нутгийн аюулгүй 
байдлыг ханган 
баталгаажуулж нутгийн 
иргэдэд байгалийн баялгийн 
менежментийн эрхийг 
олгох, ард иргэд газар нутаг, 
байгалийн нөөц, баялгаа 
хамгаалсан бол байгаль эхийн 
хишгээс үр өгөөжийг хүртэх 
боломж бүрдэнэ.

Монгол улс зөвхөн өөрийн орны 
төдийгүй бүс нутгийн болон Дэлхийн 
шим мандлын экологийн тэнцвэрийг 
хадгалахад чухал ач холбогдол бүхий 
газруудыг Дэлхийн байгаль соёлын 
өв болон шим мандлын нөөц газрын 
сүлжээнд оруулах замаар хойч 
үеийнхээ төлөө,  биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалахад дэлхийн 
улс орнуудын оруулж буй томоохон 
хөрөнгө оруулалт юм.

ГАЗАР НУТГИЙГ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ НЬ ЯАГААД ЧУХАЛ ВЭ?
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Төслийн 4 аймгийн 13 сумын 
газар нутгийн 77 цэг (сэрүүн 
бүсийн ойн 44, Заган ойн-33) 
дээр ойн ялгарлын түвшний 
тооллогын ажлыг олон зорилтот 
ойн тооллогын арга зүйн дагуу 
гүйцэтгэж, сэрүүн бүсийн болон 
заган ойн бүтэц, бүрэлдэхүүн, нас, 
өтгөрөл, бонитет, нөөц, байгалийн 
сэргэн ургалтын төлөв байдал гэх 
мэт таксацын үндсэн үзүүлэлтийг 
тодорхойлж, ойн нүүрстөрөгчийн 
нөөц, хуримтлал, ялгарлыг 
тооцоолох, ашиглах, сонгогдсон бүс 
нутгийн хэмжээний суурь материал 
болох 14,43 GB багтаамж бүхий 
тоон мэдээллийн санг бүрдүүлэв. 
Үүний зэрэгцээ судалгааны ойн 
дагалт баялаг (жимс, самар)-ын 
тархалтыг тодорхойлж, нөөцийг 
үнэлэн, судалгааны бүс нутаг тус 
бүрээр мөн экологийн үнэт ач 
холбогдол бүхий булаг шандын 
байршил, биологийн голлох төрөл 
зүйлийн амьдрах орчин, малчдын 
өвөлжөө, хаваржааг тодорхойлж 
зураглав. 

ШУТИС-ийн Ой модны сургалт 
судалгааны хүрээлэнгийн 
гүйцэтгэсэн тус тооллогын ажлын 
үр дүн зөвлөмжид үндэслэн орон 
нутгийн ойн байгууллагуудын 
чадавхыг бэхжүүлэн ойн 
нөхөрлөлүүдийн болон сум 
дундын ойн тогтвортой ойн 
менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлыг 2020 
онд гүйцэтгэхэд бэлэн болоод 
байна. Ойн тооллогыг нутгийн 
иргэдийн чадавхыг бэхжүүлэн, 
тэдний оролцоонд суурилсан 
аргаар гүйцэтгэсэн бөгөөд  
сумын холбогдох мэргэжилтэн, 
ойн нөхөрлөлийн 70 гишүүн 
хамрагдаж  нөхөрлөлийн гишүүд 
өөрсдийн хариуцсан эзэмшлийн 
талбайн ой дээрээ тооллого 
хийхэд оролцож, мэдээ цуглуулсан 
бөгөөд  ойн менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулахад нь 
дэмжлэг болох юм.

ОЙН НӨХӨРЛӨЛҮҮДИЙН БОЛОН СУМ ДУНДЫН 
ОЙ АНГИУДЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ 
БОЛОВСРУУЛАХАД БЭЛЭН БОЛЛОО

ОЙГ ЦЭВЭРЛЭСНЭЭР               
НӨӨЦ НЬ НЭМЭГДЭНЭ
Биологийн олон янз байдлын 
хувьд чухал ач холбогдолтой 
Тарвагатайн нурууны экосистемийг 
хамгаалах ажлын хүрээнд Завхан 
аймгийн Тосонцэнгэл суманд 
Ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний 
ажлын үзүүлэх сургалтыг зохион 
байгуулж, Тосонцэнгэл, Их-Уул 
сумын ойн нөхөрлөлийн гишүүн, 
малчид, нутгийн 45 иргэн оролцож 
суралцлаа. 

Арчилгааны огтлолтын дүнд ойн 
бүтэц, бүрэлдэхүүн сайжирч, ойн 
нөөц нэмэгдэхийн зэрэгцээ түймэр 
гарах, хөнөөлт шавьж тархах, 
өвчин үүсэх нөхцөл багасч, уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй 
ой үүсэн бүрэлдэж улмаар ойн 
биомасс нэмэгддэг.
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БЭЛЧЭЭР АШИГЛАГЧДЫН 50 ХЭСЭГТЭЙ 
ХАМТРАН АЖИЛЛАНА
Улаан шалын хоолой, Зармангийн 
говь, Тарвагатайн нуруу, Бөхөн 
шарын нурууны бэлчээр, ойн 
доройтлыг бууруулж, биологийн 
олон янз байдлыг хамгаалах, 
малчдын тогтвортой амьжиргааг 
дэмжин бэлчээрийн тогтвортой 
менежментийг нэвтрүүлэх ажлыг  
“Бодлого судлалын төв” төрийн бус 
байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж 
эхлээд байна.  

Энэ ажлын хүрээнд байгалийн 
нөөцийг зохистой ашиглаж, 
хамгаалдаг, байгальдаа ээлтэй 
аргаар орлого нэмэгдүүлэх мэдлэг, 
чадвартай бэлчээр ашиглагчдын 
50 хэсэгтэй хамтран ажиллах юм.  
Эдгээр нөхөрлөлийг сонгохын өмнө 
төслийн зорилтот сумын малчин 
өрхийн гишүүдтэй нүүр тулсан 
сургалт, ярилцлагыг сум бүрт зохион 

байгуулж эхлээд байна. 2020 оны 3 
дугаар сараас хамтран ажиллах бүлэг, 
нөхөрлөлүүдээ сонгож  ажиллана.

Ингэснээр малын тоог бэлчээрийн 
даацад нийцүүлж, зохистой арга 
замаар зах зээлд нийлүүлж, малын 
гаралтай бүтээгдэхүүний чанарыг 
сайжруулах замаар орлогыг 
нэмэгдүүлэн байгальд зохицсон 
малчдын тогтвортой амьжиргааны 
суурь тавигдахын зэрэгцээ, 
бэлчээрийн ачаалал буурснаар  
биологийн олон янз байдлын амьдрах 
орчин тэлж хамгаалагдах юм.

БЭЛЧЭЭРИЙН 
МОНИТОРИНГИЙН 
ХЭЭРИЙН 
СУДАЛГААНЫ ЦЭГИЙН 
ТООГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ
Цаг уур орчны шинжилгээний 
газар, Газар зохион байгуулалт, 
геодези зурагзүйн газар, нутгийн 
малчид иргэдтэй  хамтран 
бэлчээрийн мониторингийг 
төслийн зорилтот бүх суманд 
хийнэ.

Энэ ажлын хүрээнд  сумдын цаг 
уурын ажиглагчийн болон газрын 
даамлын бэлчээрийн судалгааны 
цэгийн тоог нэмэгдүүлэх, нэгтгэх,

мөн малчдын болон малын 
улирлын байрлалын зураглал, 
бэлчээрийн ургац, чанар, түүний 
ашиглалтын малчид/малчдын 
бүлгийн түвшинд нарийвчилсан 
зураг бэлтгэх автомат загварчлал 
боловсруулах ажлыг төслийн 13 
сумдад туршин цаашид үндэсний 
хэмжээнд нэвтрүүлэх чиглэлээр 
зөвлөмж боловсруулна. Дээрх 
ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан 
авч цаг уурын ажиглагч, болон 
газрын даамлуудыг хэмжилтийн 
техник хэрэгслээр хангана.
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ШИЙДВЭР 
ГАРГАГЧ НАРЫГ 
ЧАДАВХЖУУЛАВ
Завхан, Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын 
төлөөлөгчид, бүх сумдын засаг дарга, 
Иргэдийн хурлын дарга, аймгийн 
мэргэжлийн байгууллагуудын 
төлөөлөлд (Баянхонгор аймгийн 
130, Завхан аймгийн 76) зориулсан 
орон нутгийн хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлт, байгаль орчны төлөвлөлт, 
орон нутгийн санхүүжилт, ялангуяа 
Байгалийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн зарцуулалтын талаар 
нэгдсэн ойлголтыг өгөх, хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 
чиглэлээр мэргэжил аргазүйн 
зөвлөмж өгч, чадавхжуулаа.

НОГООН ХӨГЖИЛД ТҮШИГЛЭСЭН 
АЙМАГ, СУМДЫН ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХАД 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛНЭ

Төслийн  сумдын дунд шатны 
хөгжлийн төлөвлөлтөд үнэлгээ хийх, 
аймгийн хөгжлийн төлөвлөлтөд 
ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалыг 
тусгах ажлыг эхлүүллээ.  Энэ ажлын 
хүрээнд төслийн 4 аймгийн болон 
сумдын ногоон хөгжлийн хөтөлбөрт 
суурилсан хөгжлийн төлөвлөгөөг  
боловсруулж холбогдох шийдвэр 
гаргагчаар батлуулах, боловсруулсан 
хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 
зөвлөмж боловсруулах, тогтвортой 
санхүүжилтийн механизм бүхий 
хөгжлийн төлөвлөгөөг үр ашигтай 
хэрэгжүүлэх хамтын менежментийн 
бүтцийг бий болгох юм. Энэ ажлыг 
2020 онд гүйцэтгэж дуусгана. 

Төслийн газар нутгийн зорилтот 
13 сумын нутаг дэвсгэрийн бүс 
түүний онцлогт нийцүүлсэн Сумын 
нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг 
эхлүүлээ.

Ингэхдээ  газрын нөөц, түүний 
экологи, эдийн засаг, орон зайн 
багтаамж, чадавхид зохицсон 
газрын менежментийн бодлогоор 
газар нутгийг хамгаалах, сумын 
нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 
7 жилийн хэтийн хөгжлийн чиглэл 
зэргийг тодорхойлох юм. 2020 оны 
7 дугаар сард энэ үйл ажиллагааг 
гүйцэтгэж дуусгана.  
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БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
ЭРХЭЛЖ, ОРЛОГОО 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ АРГА 
ЗАМЫГ ДЭМЖИНЭ
Мал аж ахуй болон байгалийн баялгаас 
өрхийн орлого нь ихээхэн хамааралтай 
байдаг малчдын амьжиргааны эх 
үүсвэрийг тогтвортой, найдвартай 
болгож, хамаарлыг бууруулахын тулд 
мал сүргийн тоо толгойноос илүүтэйгээр 
чанарыг сайжруулах, малчин өрхийн 
амьжиргааны эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх 
нь оновчтой шийдэл гэж үзэж байгаа юм.

Төслийн бүс нутагт цагаан идээ, ноос 
ноолууран бүтээгдэхүүн мөн малын 
гаралтай бус бүтээгдэхүүн жишээ нь ойн 
дагалдах бүтээгдэхүүн болон эко аялал 

жуулчлалд суурилан өрхийн амьжиргааг 
дээшлүүлэх боломж байна.

Тиймээс “Монголын унаган байгалийн 
хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь-
ENSURE” төсөл төслийн бүс нутгийн 
сумдын Байгалийн нөөцийн хамтын 
менежментийн нөхөрлөл зэрэг олон 
нийтэд суурилсан одоо байгаа болон 
шинээр байгуулагдах байгууллагуудад 
сургалт, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, 
туршлага судлуулах, тэдгээрийн 
боловсруулсан бүтээгдэхүүний чанарыг 
сайжруулах, нэмүү өртөг шингэсэн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллана.

БОАЖЯ-наас зохион байгуулсан 
“Экологид ээлтэй бүтээгдэхүүн-2019” 
үзэсгэлэн худалдаанд төслийн сумдын 
нөхөрлөл хоршоодын 30 төлөөлөгчийг  
оролцуулан МАА-н гаралтай 
бүтээгдэхүүн, сүү цагаан идээ, ойн 
дагалт баялагаар хийсэн бүтээгдэхүүнээ 
борлуулж , бусдаасаа туршлага судлав.
Энэ үеэр төсөл байгуллагын чадавхи 
бий болгох нэг удаагийн чадавхижуулах 
сургалт зохион байгууллаа. 
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“Манай нөхөрлөлийн 
хариуцдаг нутаг дэвсгэрт 
төслийн үйл ажиллагааны 
хүрээнд хүдэр нутагшуулах 
гэж байгаад бид баяртай 
байна. Эх нутаг нөхөрлөл 
мод, модон бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Гадаад 
зах зээлд тухайлбал Европын 
зарим улс орон руу модон 
эдлэлээ экспортод гаргах 
ажлаа туршиж эхэлсэн. Үүн 
дээрээ суурилаад нөхөрлөлийн 
үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж 
аялал жуулчлал хөгжүүлэхээр 
төлөвлөж байна”. Улаанбаатар 
хотод болсон нөхөрлөлүүдийн 
үзэсгэлэн худалдаанд оролцох 
боломжоор хангасан төслийн 
хамт олонд баярлалаа. 
Манай нөхөрлөлийн модон 
бүтээгдэхүүн тусгай байрын 
шагнал эзэлж багаж хэрэгслээр 
шагнуулсан. 

   Л.АЛТАНСҮХ 
Завхан аймгийн 
Тосонцэнгэл сумын “Эх 
нутаг” нөхөрлөлийн ахлагч

“Төслөөс зохион байгуулсан 
нөхөрлөлийн чадавхийг 
бэхжүүлэх сургалтаас 
маш их зүйл мэдэж авлаа. 
Нөхөрлөлийн эрхэм зорилго 
гэж юу юм, үйл ажиллагаагаа 
хэрхэн төлөвлөж авч явах 
ёстой юм гэх зэргээр маш их 
зүйл сурлаа.
Эндээс сурсан мэдсэн зүйлээ 
нутагтаа очоод бусаддаа зааж 
сургах хэрэгтэй юм байна 
гэж бодож сууна. Хүн бүрт 
төсөлд хамрагдах боломж 
олдохгүй. Төсөлд хамрагдсан 
манай аймгийн Цогт, Эрдэнэ, 
Чандмань сумынхан энэ 
боломжийг л сайн ашиглах 
хэрэгтэй байна”. 

 Д.НАНСАЛМАА   
Говь-Алтай аймгийн 
Чандмань сумын 
нөхөрлөлийн гишүүн

“Хүмүүст үр өгөөжөө өгөх 
сайхан төсөл хэрэгжиж 
эхэлж байгаа юм байна. 
Төслөөс зохион байгуулсан 
сургалтад сууж их юм мэдэж 
авлаа. Манай нөхөрлөл ойн 
дагалт баялаг болох жимс, 
жимсгэнээр олон төрлийн 
бүтээгдэхүүн хийдэг. 
УБ хотод болсон 
нөхөрлөлүүдийн 
үзэсгэлэн худалдаанд 
манай нөхөрлөлийн 
жимс жимсгэнээр хийсэн  
бүтээгдэхүүн 3-р байранд 
шалгарсанд баяртай байна. 
Энэ үйл ажиллагаагаа 
өргөжүүлэн олон хүнд ашиг 
тусыг нь хүртээхийн төлөө 
ажиллана.

   П.НЯМСҮРЭН  
Завхан аймгийн 
Тосонцэнгэл сумын “Сонин 
хангай” нөхөрлөлийн ахлагч

“Эхийн голд нарийн 
ногооны тариалан эрхэлдэг. 
Өөрсдийнхөө тарьсан 
ногоогоор “Жинчин” 
нэрийн хоолны амтлагч 
үйлдвэрлэдэг. Баянхонгор 
аймгийн “Шилдэг брэнд” 
бүтээгдэхүүнээр 3 удаа 
шалгарсан. Аймгийнхаа 
бүх томоохон дэлгүүр, 
худалдааны төвүүдээс 
борлуулдаг. Энэ удаа БОАЖЯ-
наас зохион байгуулсан 
Нөхөрлөлүүдийн үзэсгэлэн 
худалдаанд ирж оролцлон 
бүтээгдэхүүнээ сайн 
борлууллаа.Төслөөс зохион 
байгуулсан сургалтад сууж, 
цаашид бизнесээ өргөжүүлж, 
зах зээлээ өргөтгөх санаанууд 
олж мэдлээ”. 

  Т.БАТЖАРГАЛ 
Баянхонгор аймгийн 
Шинэжинст сумын “Эхийн 
сэтгэл” нөхөрлөлийн ахлагч

Говь-Алтай аймагт болсон “Алтай түншлэл-2019”, “Үржлийн 
шилмэл мал- 2019” үзэсгэлэн худалдаа “Эрүүл хүнс- Эрүүл 
Монгол хүн” нэгдсэн арга хэмжээнд төслийн зорилтот сум болох 
Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ, Чандмань, Цогт сумын малчид, 
бүлэг нөхөрлөлүүдийн гишүүдийн төлөөллийг оролцуулан 
туршлага судлах, бүтээгдэхүүнээ зарж өрхийн амьжиргаагаа 
дээшлүүлэхэд нь төсөл дэмжлэг үзүүллээ. Тус аймгийн Алтай 
түншлэл үзэсгэлэнд 80 гаруй нэр төрлийн 80.0 сая төгрөгийн 
бүтээгдэхүүн, мөн 40 гаруй үржлийн шилмэл мал борлуулагдаж 
14.5 сая төгрөгийн борлуулт хийжээ.
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Юндэнгийн Ариунтунгалаг  

Баттөмөрийн Саруул Магсаржавын Дээшин

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ, ЭКОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
СУРАЛЦАЖ БАЙГАА СУДЛААЧДАД ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОЛОО

Мөнхсүлдийн Энх-Үүр 

Мөнхтөрийн Даваагэрэл

Ганболдын Уламбаяр

Болдын Чүлтэм

1998 онд төрсөн. 2018 онд 
МУИС-ийг байгаль хамгаалах 
технологи мэргэжлээр төгссөн. 
“Эко түшиг” ХХК байгаль орчны 
шинжээч, МУИС-ийн магистрант.

1995 онд төрсөн. 2016 онд 
МУИС-ийг Хот бас бүс нутгийн 
төлөвлөлт мэргэжлээр төгссөн. 
Буйр нуур, Мэнэнгийн талын сав 
газрын захиргааны мэргэжилтэн. 
МУИС-ийн магистрант.

1994 онд төрсөн. 2016 онд 
МУИС-ийг Хүрээлэн буй орчны 
экологи мэргэжлээр төгссөн. 
МУИС-ийн магистрант.

1995 онд төрсөн. 2017 онд 
ШУТИС-ийг Ойн инженер 
мэргэжлээр төгссөн. Ойн 
судалгаа хөгжлийн төвийн 
мэргэжилтэн, ШУТИС-ийн 
магистрант.

1997 онд төрсөн. 2018 онд 
МУИС-ийг экологи, байгал 

хамгаалал мэргэжлээр төгссөн. 
МУИС-ийн магистрант.

1996 онд төрсөн. 2017 онд МУИС-ийг 
байгаль орчны нөхөн сэргээлт мэргэжлээр 
төгссөн. ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн 

хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний 
ажилтан, МУИС-н магистрант. 

1985 онд төрсөн. 2007 онд ХААИС-
ийг байгаль хамгаалагч/экологич 
мэргэжлээр, 2017 онд  Улаанбаатар 
эрдэм Их сургуулийг Нийгмийн ажилтан 
мэргэжлээр төгссөн. Увс аймгийн Түргэн 
сум дахь Сум дундын ойн ангийн дарга, 
МУИС-ийн магистрант.

1995 онд төрсөн. 
2017 онд МУИС-ийг 

Биологийн багш, 
биологич мэргэжлээр 

төгссөн. МУИС-ийн 
Байгаль эх лицей 
сургуулийн багш

 МАГИСТРЫН  
СУРГАЛТЫН 
ТЭТГЭЛЭГ 

авсан 
судлаачид

Ганболдын Батнасан 

Төслийн бүс нутаг дахь чухал ач холбогдол бүхий  биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах, түүнийг зүй зохистой ашиглах, экосистемийн үйлчилгээний үр өгөөжийн 
талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийг орон 
нутагт түгээн дэлгэрүүлэх үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх, өргөжүүлэхэд шаардлагатай 
тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, хүний нөөцийн чадавхийг бий болгох 
зорилгоор дотоодын их дээд сургуулийн магистр, докторын сургалтын тэтгэлэгийн 
уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулж, 8  судлаач оюутан магистрын, 2 судлаач 
оюутанд  докторын тэтгэлэг олголоо.
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Бөххуягийн  Мөнхтогтох 

Ганбаатарын Эрдэнэцолмон 

1988 онд төрсөн. МУИС-ийг 2005 онд Ойн зүйч 
мэргэжлээр бакалавр, 2015 онд  Магистрын 
зэрэг хамгаалсан. Лондонгийн амьтан судлалын 
нийгэмлэгийн “Ойт хээрийн экосистем болон 
ховордож буй амьтдыг нутгийн иргэдийн оролцоотой 
хамгаалах нь” төслийн Архангай аймгийн 
зохицуулагч. ХААИС-н Докторант. 

ДОКТОРЫН 
СУРГАЛТЫН 
ТЭТГЭЛЭГ 

авсан 
судлаачид

1980 онд төрсөн. 2001 МУИС-г англи хэл судлал, 
2005 онд МУИС-г хуульч мэргэжлээр тус  төгссөн. 
2018 онд  Австралийн Күйнслэндийн Технологийн  

их сургуульд хуульч мэргэжлээр Магистрын 
зэрэг хамгаалсан. Монгол Улсын Эрдмийн Их 

сургуулийн докторант. 

Зэрлэг ан амьтан, ургамал зэрэг 
биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, 
экосистемийн үйлчилгээг сайжруулах, 
хүрээлэн буй орчноо хамгаалах үйл 
ажиллагаанд ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын эко клубүүдийн 
оролцоог дэмжин чадавхжуулах 
зорилгоор төсөл зорилтот сумдынхаа 
сургууль, холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж байна. 

Энэ ажлын хүрээнд Говийн Их Дархан 
Цаазат газрын А хэсгийн орчны бүсэд 
хамаарах Говь-Алтай, Баянхонгор 

аймгийн 5 сумын сургуулийн Эко 
клубын сурагчдын туршлага судлах 
бүсийн чуулганыг оролцогч талуудтай 
хамтран зохион байгууллаа. Чуулга 
уулзалтад төслийн зорилтот сумдын 
эко клубын 106 сурагч, холбогдох 
байгууллагын төлөөлөл оролцсон. 

Архангай аймгийн Эрдэнэмандал, 
Өлзийт, Хайрхан сумдын сургуулийн 
сурагчдыг эко-сургууль болох 
Эрдэнэбулган сумын 3-р сургуульд 
зочлуулан, туршлага судлах нэг 
өдрийн сургалт зохион байгуулж 

30 сурагч хамруулж 2020 онд 
эдгээр сумдын сургууль Эко клуб 
байгуулахаар боллоо. 

Завхан аймгийн Байгаль орчны 
нээлттэй хаалганы өдөрлөгт төслийн 
зорилтот сумд болох Тосонцэнгэл, 
Их-Уул сумын сургуулийн “Эко” 
клубын сурагчдын төлөөллийг 
оролцуулан сайн ажиллаж байгаа эко 
клубээс туршлага судлуулсны зэрэгцээ 
эдгээр сурагчид 2 суманд 300 мод 
тарилаа.

СУРГУУЛИЙН ЭКО КЛУБТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА
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Говийн их дархан цаазат газрын “А” хэсгийн хамгаалалтын 

захиргаа, Цогт сумын сургуулийн “Эко” клуб, нутгийн иргэд 
хамтран төслийн санхүүгийн дэмжлэгээр булгийг задгайлж 3,5 

метр урт ган хоолойгоор усыг гадагшлуулан мал, амьтан ундаалах 
боломжийг бүрдүүлэн хашиж хамгаалсан булгийн эхэнд хяналтын 

автомат камер байрлуулан хамгаалалтад авлаа.

Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын нутаг дахь “Хулхийн” булгийн эх нь 
элсэнд дарагдсан, ундарга нь маш их бохирдсон, ойр орчмын газар нь 

доройтон тогтоол, урсгал хэлбэртэй болсон байв. 

Булгийг хашсаны дараа 

Говь-Алтай аймгийн Чандмань сумын хүн амын 30% ундны усаа 
авч, сумын ойролцоо байдаг мал, амьтан бүгд ундаалдаг “Тал 

шанд” булаг нь Монгол Алтай нурууны үргэлжлэл Эмээлцэгийн 
нуруунаас эх авч урсдаг бөгөөд төв суурин газарт ойр байрладаг 

тул  булгийн эхийг хамгаалах нэн шаардлагатай болсон. 
Тус сумын сургуулийн “Цэцэгчин“ эко клубын сурагчид сумынхаа 

хойд хэсгээр урсах “Тал шанд” булгийн эхийг хамгаалах 
санаачлага, уриалга гаргаж сумын малчид  хандив, төслийн 

санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хашиж хамгаалалтад авлаа.  

БУЛАГ, ШАНДЫН ЭХИЙГ ХАШИЖ ХАМГААЛАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ
Булаг, шандыг хашиж хамгаалснаар булаг, шанд мал, амьтны хөлд дарагдан бохирдох, ундарга нь 
дарагдах, цаашлаад хатаж ширгэх аюулаас аврагдан булгийн ундрага сайжирч, ахуйн бохирдолт 
багаслаа. Ингэснээр мал, амьтан усаа тааваараа уух боломжтой болсон төдийгүй нутгийн иргэдийн 
ундны усны хэрэгцээг хангадаг болсон байна. 

Булгийг хашихын өмнө 

Хулхийн булгийг хашихын өмнө 

Булгийг хашсаны дараа 
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ТӨСЛИЙН ОРОН НУТГИЙН БАГ

Б.РЕНЧИНХАНД   
Завхан аймаг,          
Их-Уул сумын 
идэвхжүүлэгч

М.БААСАНДОРЖ   
Завхан аймаг, 

Тосонцэнгэл сумын 
идэвхжүүлэгч

Б.ЭНХСАЙХАН   
Архангай аймгийн төслийн зохицуулагч

Б.БАТСҮХ  
Архангай аймаг, Эрдэнэмандал сумын идэвхжүүлэгч

Б.НЯМСҮРЭН  
Архангай аймаг, Хайрхан сумын идэвхжүүлэгч

Ж.ЖҮГДЭРГАРАВ   
Архангай аймаг, 
Өлзийт сумын 
идэвхжүүлэгч

Б.МЯНГАНМЯГМАР 

С.ЧОЙЖАМЦ   
Говь-Алтай аймаг 
Чандмань сумын 

идэвхжүүлэгч

У.АМАРБАЯСГАЛАН   
Баянхонгор аймаг, 
Баян-Өндөр сумын 

идэвхжүүлэгч

Х.ПҮРЭВСҮРЭН   
Говь-Алтай аймаг 

Эрдэнэ сумын 
идэвхжүүлэгч

А.МӨНХБААТАР   
Баянхонгор аймаг, 
Баацагаан сумын 

идэвхжүүлэгч

Э.ЦЭЦЭГМАА   
Говь-Алтай аймгийн 
төслийн зохицуулагч

Н.БИБИШ   
Говь-Алтай аймаг 

Цогт сумын 
идэвхжүүлэгч

Ч.ОЮУНЧИМЭГ   

Баянхонгор аймгийн 
төслийн зохицуулагч

Л.БЭГЗСҮРЭН   

Баянхонгор аймаг, 
Шинэжинст сумын 

идэвхжүүлэгч

А.ХҮРЭЛ-ЭРДЭНЭ   
Завхан аймгийн 

төслийн зохицуулагч

Архангай аймаг, 
Батцэнгэл сумын 
идэвхжүүлэгч



ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР 
БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ

УУР АМЬСГАЛЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮР 
НӨЛӨӨГ БАГАСГАХ

ХУУРАЙ ГАЗРЫН 
ЭКО СИСТЕМИЙГ 
ХАМГААЛАХ

ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ 
ТҮНШЛЭЛИЙГ 
БЭХЖҮҮЛЭХ

ХАРИУЦЛАГАТАЙ 
ХЭРЭГЛЭЭГ 
ДЭМЖИХ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17023, Зайсангийн гудамж-9
 Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв 311 тоот
 Утас: +(976)-98281144
 Цахим хуудас: www.ensure.mn 
 Фэйсбүүк хуудас: Эх байгальдаа Ээлтэй хандацгаая


