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Малчид шөнө малдаа санаа 
зоволтгүй унтаж болохнээ 

Цоохор Ирвэсний экологийн 
урт хугацааны цогц судалгааны 
хөтөлбөрийн хүрээнд малчид малаа 
ирвэс болон чононд бариулсан 
тохиолдол олноор бүртгэгдэж байна. 
Жишээ нь 2009 онд Тост багийн нутаг 
Хөвд хэмээх газар цоохор ирвэс 
нэг айлын хотноос 26 мал барьсан 
тохиолдол гарсан ба ийм тохиолдол 
нь зөвхөн Тостод төдийгүй цоохор 
ирвэс бүхий бусад аймгуудад жил 
бүр үүссээр байна. Тиймээс ч нутгийн 
иргэдээс араатан амьтдын малчдын 
амьжиргаанд үзүүлж буй хохирлыг 
бууруулах талаар арга хэмжээ авч 
өгөх хүсэлтийг манай байгууллага, 
сумын удирдлагад тавьж ирсэн билээ. 

Иймээс тус хөтөлбөрөөр 
дамжуулан малчдад үзүүлж буй энэхүү 
хохирлыг бууруулахын тулд шөнийн 
цагт хотон дахь малаа араатнаас 
хамгаалах арга, хэрэгслүүдийг 
туршин үзэж оновчтой аргыг сонгон 
хэрэгжүүлж байна. Бидний явуулсан 
малын хохирлын судалгааны үр дүнг 
авч үзэхэд ирвэсэнд бариулсан нийт 
малын хохирлын ихэнх хувь 80% - 
нь шөнийн цагаар хотонд, 20% -нь 
бэлчээрт гардгийг харуулсан бол 
чонын хувьд 76% -г бэлчээрт, 24% 
-г нь хотноос ирж авдаг нь харагдаж 
байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд 

цахилгаанжуулсан торон хашаа, дуу 
гаргагч гэх мэт хэрэгслүүдийг хийж 
зэрлэг амьтны гүйдэл, байршлыг 
харгалзан цөөн тооны айлуудад тавьж 
туршилт хийж байна. 

Хөтөлбөрийн нээлтийн хурлыг 2014 
оны 4 сарын 7 – нд Гурвантэс сумын 
Тост багийн төвд зохион байгуулсан. Тус 
хурлаар хөтөлбөрт хамрагдах айлуудыг 
зэрлэг амьтны гүйдэг байршлаас 
шалтгаалан сонгон шалгаруулах ажлыг 

айл өрх бүрийн төлөөлөл бүхий 20 
гаруй хүмүүс хүлээн зөвшөөрч энэ 
удаа Н. Энхбүрэн, Д. Даваа нарын 
өвөлжөөн дээр 2 торон хашааг 
холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран 
жишээ болгон барьж хэрхэн ашиглах 
талаар зөвлөлгөө өгсөн. 8 сарын 20 
-оос эхлэн 10 сарыг хүртэл 8 айлд тус 
хашаагаа барьж дараа жил хүртэл 
туршиж үзэж судалгааны мэлээллэл 
цуглуулна.

Малын даатгалын үнэлгээний 
товчоос

Малын даатгалын үнэлгээний 
товчоос

Малын даатгалын 
хөтөлбөрийг 2009 онд 

хэрэгжүүлж эхлэхдээ ИХС-
гаасӨмнөговь аймгийн 

Гурвантэс сумын Тост багийн 
иргэдийн нийтийн хурлаар олон 

нийтэд удаа дараа мэдээлэл 
хийж, хурлын тэргүүлэгч 

гишүүдээр дамжуулан багийн 
нийт иргэдэд сурталчилгаа явуулж 

малчдыг сайн дурын үндсэн дээр 
даатгалд хамруулсан байна.  Тус 

хөтөлбөрийг ИХС-н дэмжлэгтэйгээр 
малчид өөрсдөө удирдан явуулж 
ирсэн ба тэд өөрсдийн дундаас 
ахлагчаа сонгон үйл ажиллагаагаа 
явуулж иржээ.

Даатгалын хөтөлбөрт 
хамрагдсан малчдын малын 
хохирлын мэдээгээр нийт хохирлын 
22 %-г ирвэс, 78%-г чоно эзэлж 
байна. Энэхүү даатгалын хөтөлбөрт 

зөвхөн ирвэс төдийгүй малчдад 
ихээхэн хохирол учруулдаг 

чононд бариулсан малыг 
ч хамруулан хохирлыг 
нөхөн олгодог нь өгсөн 
малчдын хэрэгцээнд 
нийцсэн сайн шийдэл 
болсон байна.   

Хөтөлбөрийн үйл 
ажиллагааны нээлттэй 

байдлын тал дээр нэг дор нутагладаг 
болохоор хэний мал руу хэзээ амьтан 
орсон, хэр их хохирол учруулсан гэдгийг 
бид тэр дор нь л мэдчихдэг болохоор 
энэ тал дээр асуудал гардаггүй гэж 
ярилцлагад оролцогсодын ихэнхи нь 
буюу 71  хувь нь хариулсан.  Харин 
үлдсэн нь эхэн үедээ бүлгийн ахлагч 
нар мэдээлэл сайн өгдөг байсан, харин 
сүүлийн үед асуухгүй бол нэг их нарийн 
мэдээлэл өгдөггүй гэж хариулсан нь 
ил тод нээлттэй байх зарчмыг  бүрэн 
утгаар нь хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
байгааг харуулж байна.

Цаашид та даатгалд хамрагдах уу 
гэсэн даатгалын  хөтөлбөрт хамрагдсан 
малчдын 80 хувь нь даатгуулна гэж 
хариулсан нь даатгалын хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэх сонирхол байгааг 
харуулж байна.  

Хөтөлбөр хэрэгжсэн 5 жилийн 
хугацаанд даатгалын дундын санд 
төвлөрсөн орлогыг гарсан зарлагатай 
харьцуулж  үзэхэд жилд дунджаар 32 
орчим хувь нь нөхөн төлбөр төлөхөд 
зарцуулагдсан байна. Эндээс дүгнэхэд 
санхүүгийн хувьд бие даан хөтөлбөрөө 
явуулах бүрэн боломжтойг  харуулж 
байна. Иймд хөтөлбөрт хамрагдсан 
малчдын хувьд өөрсдийн байгаа 
боломжоо ашиглан  илүү бүтээлч байх 
хэрэгтэй байна.
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ирвэс энтерпрайз хөтөлбөрт 
хамрагддаг малчин эмэгтэйчүүдэд 

зориулсан гарын авлага 
хэвлэгдэн гарлаа

хүүхдүүд байгаль дэлхийгээ улам 
сайн мэддэг боллоо

ирвэс энтерпрайз 
хөтөлбөр бүл нэмлээ

Отгонтэнгэрийн ДЦГ –т цоохор 
ирвэсний судалгаа хийв

Өмнөговь аймгийн байгаль 
хамгаалагчдад цоохор ирвэсний 

судалгаа, хамгаалал сэдэвт сургалт 
явуулав

Киргиз улсаас ирсэн 
богцоо задлахуй

 Ирвэсийн “заСаГлалТай” 
Тостын нуруу
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Ирвэс энтерпрайз хөтөлбөрт хамрагддаг малчИн 
эмэгтэйчүүдэд зорИулсан гарын авлага 

хэвлэгдэн гарлаа
ИХС-ийн “Ирвэс Энтерпрайз” 

хөтөлбөрөөс хөтөлбөрт хамрагддаг 
болон эсгий ноосон бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх сонирхолтой 
бүхэнд зориулсан гарын авлага 
боловсруулан гаргалаа. 

Уг гарын авлагат малын 
гаралтай түүхий эд болох хонь, 
хурганы ноос, тэмээний ноос, 
сарлагийн хөөвөр зэргийг орон 
нутагт ахуйн нөхцөлд боловсруулан 
гар аргаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
боломжтой заавар, зөвлөгөө, 
үлгэр, зураг зэргийг тайлбарын 
хамт оруулсан байна. 

Мөн хүчлийн болон байгалийн 
гаралтай будаг, гарын доорх 
материалаар ноос будах аргачлал, 
утас ээрэх, сүлжмэл бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх зэрэг олон зүйлийг 
багтаажээ.

Мэдээлэл

ХүүХдүүд байгаль дэлХийгээ улам сайн 
мэддэг боллоо

Манай байгууллага сургуулийн 
насны хүүхдэд зориулсан Эко-
зуслан нэртэй танин мэдэхүйн 
хөгжилтэй аялал зохиогоод 2 дахь 
жилийн нүүрээ үзэж байна. Энэ жил 
6 дугаар сарын 16- 26 хооронд 5 
хоногийн хугацаатай 2 ээлжтэйгээр 
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын 
сургуулийн 6-11 ангийн 40 сурагчид 
мөн биологийн багш нар оролцлоо.

Энэхүү аялалаар хүүхдүүд 
байгаль орчинтойгоо зөв 
харьцах, ургамал, амьтны талаар 
сонирхолтой мэдээлэл олж авахаас 
гадна хувь хүний хөгжлийн талаар 

өөрийгөө хэрхэн зөв илэрхийлж 
сурах дадлага гэх мэт зөв хүн болж 
төлөвшүүлэхэд нь тус нэмэр болох 
олон сонирхолтой зүйлүүдийг 
мэдэж авдаг юм.

ИРВЭС ЭНТЕРПРАЙЗ 
ХӨТӨЛБӨР БҮЛ НЭМЛЭЭ

Ирвэс Хамгаалах Сангийн ажилтнууд 
Баян-өлгий аймгийн Булган сумын Тунгалаг 
Төгрөг хэмээх шинээр байгуулагдсан 
байгаль хамгаалах нөхөрлөлийн 
эмэгтэйчүүдэд эсгий бүтээгдэхүүний 
сургалтыг 2014-05-26-наас 28-ны хооронд 
зохион явууллаа. Сургалтанд нөхөрлөлийн 
болон бусад сонирхсон багуудын 13 
эмэгтэй гишүүд хамрагдаж 2 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж сурлаа. Мөн 
ИХС-н ИЭ хөтөлбөртэй цаашид хамтран 
ажиллах, байгаль хамгаалах гэрээ 
байгууллаа. 

Шинээр байгуулагдсан энэхүү 
нөхөрлөлийг дэмжих зорилгоор байгаль 
хамгаалах, нөхөрлөлийн гэрчилгээ авах 
үйл явцын талаар сургалтыг мөн зохион 
явуулсан. Нөхөрлөлийн гишүүд идэвхитэй 
оролцсон бөгөөд Мөнххайрханы БЦГ-н 
захиргаатай хамтран ажиллахаар болсон. 

• Ирвэсийг яагаад хамгаалах ёстой 
вэ?
Цоохор ирвэс нь байгалийн тэнцвэрт 

байдлыг хадгалж байдаг амьтан бөгөөд, 
ирвэстэй нутагт аргаль янгир элбэг ба 
туурайтан амьтан элбэг нутагт газрын 
гарц бэлчээр ус сайтай байдаг учир эрүүл 
онгон дагшин нутгийг илтгэж байдаг 
амьтан юм. Үүгээрээ бид зөвхөн ирвэс бус 
уулсын экосистемийг бүхэлд нь хамгаалах 
зорилготой юм.
• Сүүлийн үед хөдөө орон нутгуудаар 

ирвэс ихдээд байна. Яагаад?
Ирвэсний тоо ихдсэндээ биш малын 

тоо ихсэх, уул уурхай гэх мэт зүйлээс 
шалтгаалж зэрлэг амьтны амьдрах газар 
нутаг хумигдан улмаар хүн малд байнга 
үзэгдэх болсон нь нутгийн ард иргэдэд тоо 
толгой нь өссөн мэт санагдаж байгаа юм. 
• Ирвэс бөөн бөөнөөрөө явж байдаг. 

Ирвэс ганцаараа амьдардаг амьтан 
бөгөөд зөвхөн эх ирвэс зулзагатайгаа 2 нас 
хүртэл нь хамт байдаг ба үүнийг хүмүүс 
нас бие гүйцсэн олон ирвэс бөөнөөрөө 
явж байна гэж андуурдаг. Нас бие гүйцсэн 

ирвэс зулзаган ирвэсийг ялгахын тулд 
толгойн хэмжээгээр нь буюу зулзага гүем 
арай жижиг толгойтой байдаг.

• Ирвэс хүн рүү дайрах уу?
Ямар ч зэрлэг амьтан өөрийн орон зайд 

халдаагүй тохиолдолд хүнрүү дайрдаггүй. 
зөвхөн өөрийг нь эхлэн гэмтээх юмуу идэш 
тэжээлээ хамгаалах эсвэл хэтэрхий ойртвол 
өөрийгөө хамгаалдаг.
• Ирвэсийг нойрсуулах тариа хийж 

унтуулдаг. Энэ нь амьтны мэдрэлд 
нөлөөлдөг үү?
Бидний ирвэсийг нойрсуулж байгаа 

тариа нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
дэлхий нийтээр өргөн хэрэглэгддэг тухайн 
зэрлэг амьтанд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй. 
Энэ тариа нь зөвхөн булчингийн үйл 
ажиллагааг сааруулдаг учир мэдрэлийн 
системд нөлөө үзүүлдэггүй нь шинжлэх 
ухааны байгууллагуудаар баталгаажсан.

Танд сонирхсон асуулт байвал Ирвэс 
Энтерпрайз хөтөлбөрийн зохицуулагч 
нарт хандана уу? Таны асуултын хариу  
дараагийн дугаарт нийтлэгдэх болно.

Асуувал хариулъя
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завхан аймгийн хэмжээнд цоохор 
ирвэсний судалгаа бараг хийгдээгүй 
гэхэд болно. 2010-2014 онуудад Отгон, 
алдархаан, Эрдэнэхайрхан сумдын 
малчдаас цоохор ирвэсэнд малаа 
бариуллаа гэсэн өргөдөлүүд Байгаль 
Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яаманд 
ирснээр тус бүс нутагт цоохор ирвэсний 
судалгааг зайлшгүй хийх шаардлагатай 
байгааг тус яам анхааран Монголын 
Ирвэс төв, Отгонтэнгэрийн ДЦГ болон 
Ирвэс Хамгаалах Сантай хамтран 
2014 онд цоохор ирвэсний тархалтын 
тандан судалгааг хийж ã¿éöэòãýсэн 
юм. завхан аймгийн дээрх сумд нь 
байнгын ирвэстэй бөгөөд сүүлийн 
жилүүдэд хүнд харагдах нь олширч, 
мал руу халдах нь элбэг болсноос 
нутгийн малчид ирвэс олширч байна 
гэж үзжээ. Бидний анхан шатны 
сóäàëãààны ÿâöàä цоохор ирвэсний 
бумбаа 7, үнэртэн 2 тэмдэглэгдэж, нийт 
83 ÿíãèð, 12 цагаан зээр, 1 ÷îíî, 1 ¿íýã, 
32 õîéëîã òîõèîëäñîí юм. Иймд эдгээр 
уулсад ирвэс байршин амьдардаг 
нь тодорхой байгаа бөгөөд харин 
ирвэсний талаарх мэдлэг мэдээлэл, 
шинжлэх ухааны ул үндэстэй судалгаа 
шинжилгээний ажил нутгийнхний 

Өнгөрсөн 5 сард Өмнөговь 
аймгийн Байгаль Орчны Газартай 
хамтран зохион байгуулсан 
тус сургалтанд нийт 16 байгаль 
хамгаалагч оролцсон. Байгаль 
хамгааллын оновчтой, зүй зохистой 
менежмент, мониторингийн үйл 
ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх нь 
цаашдын энэ чиглэлийн судалгаа 
шинжилгээ, хамгааллын ажилд 
ихээхэн түлхэц болох юм. Энэ 
үүднээс ИХС нь ирвэс бүхий 
нутгийн байгаль орчны газруудтай 
хамтын ажиллагаагаа сайжруулах, 
нөхөрлөлд түшиглэсэн байнгын 
мониторингийн ажлуудыг 
хийж эхлэхэд ирвэс бүхий 
нутгуудын байгаль хамгаалагчид, 
мэргэжилтэнүүдийн чадавхийг 
дээшлүүлэх нь хамгийн чухал 
байгаа юм. Сургалтаар байгаль 
хамгаалагчид цоохор ирвэсний 
анхан шатны мэдлэгтэй болж, зэрлэг 
амьтдын судалгаа, мониторингийн 
мэдээлэл хэрхэн цуглуулах энгийн 

ОтгОнтэнгэрийн ДЦг –т ЦООхОр 
ирвэсний суДалгаа хийв

ӨмнӨговь аймгийн байгаль 
хамгаалагчдад цоохор ирвэсний 

судалгаа, хамгаалал сэдэвт 
сургалт явуулав

дунд нилээд дутмаг байсан. Нутгийн 
иргэдтэй хийсэн уулзалтаас с¿¿ëèéí 
æèë¿¿äýä ÿíãèð дагаж ирвэс нилээд 
үзэгдэж, янгирын òîî òîëãîé áàãàñаж, 
мал ихэссэнээс мал ихээр барьж идэх 
болсноор хүн, малын хоорондын 
зөрчил ихэссэн мөн айл, мал èðâýñíèé 
байнгын байдаг áàéðøèë íóòàã руу 
түрж нутагших болсон зэргээс үүдэн 
өмнө харагдаж байгаагүй газруудаар 
үзэгдэх боллоо гэсэн яриа байна. 
Сóäàëãààны үед 5 сүргийн 83 ÿíãèð Их 
Хайрхан, Отгоны Бор хавцалд харсан 
бол íàì äîð áýñðýã óóëñààð àðãàëü 
õîíü, øàð ¿íýã, õàðèí áýñðýã óóëñûí 
õîîðîíäîõ õºíäèé õîîëîéã äàãàí õàð 
ñ¿¿ëò çýýð òîõèîëäîæ áàéлаа. Ийнхүү 
Ирвэс Хамгаалах Сангаас тухайн 
нутгийн малчид, ард иргэд, байгаль 
хамгаалагчидад цоохор ирвэс түүний 
хамгаалалын талаар мэдлэг мэдээлэл 
түгээх, ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëàõ, 
шаардлагатай байгаа çºâëºãººг ºãсөн. 
Дээрхи судалгааг хийхэд хамтран 
ажилласан Отгонтэнгэрийн ДЦГ-ийн 
хамт олон, мэргэжилтэн а.Хүрэл-
Эрдэнэ, Отгон сумын байгаль орчны 
байцаагч л.Очир, Эрдэнэ -Хайрхан 
сумын байгаль хамгаалагч Ц. 
Ганбат, алдархаан сумын байгаль 
орчны байцаагч Ганзориг болон 
завхан аймгийн байгаль орчны 
газрын мэргэжилтэн а. Түвшин нарт 
талархсанаа илэрхийлье.

үр дүнтэй аргыг сурч, судалгаанд 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж 
болох GPS буюу байршил 
тогтоогчийг хэрхэн ажилуулах, 
автомат камерийг байгальд 
суурилуулах зэрэг аргуудыг 
эзэмшсэн.

2014 оны 6 сарын 5-11хооронд Киргиз 
улсын Иссык Кул-д зохион байгуулсан 
“Ирвэс болон түүний амьдрах орчныг 
хамгаалах олон улсын хурал болж 
ирвэс бүхий 12 улсын төрийн болон 
мэргэжлийн байгууллагууд оролцож 
Монгол улсыг төлөөлж Биологийн 
хүрээлэнгийн хөхтөн амьтан судлалын 
эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 
доктор Б.Мөнхцог, Ирвэс Хамгаалах 
сангийн байгаль орчин, боловсролын 
хөтөлбөрийн менежер Б.Эрдэнэчимэг 
нар төлөөлөн оролцоод ирлээ.

Улс бүр өөрсдийн хамгаалах 
боломжтой газруудаа танилцуулж 
хил дамнан хамгаалах шаардлагатай 
газруудын хэрхэн хамтран хамгаалах  
түүний менежментийн талаар 
хэлэлцүүллээ. 

Киргиз улсаас ирсэн 
богцоо задлахуй

Сонирхуулахад Киргиз улс 1993 
онд ОХУ-аас тасарч Бүгд Найрамдах 
Киргиз улс болсон ч албан ёсны хэл 
нь Орос хэл байсаар байдаг байна.

Нутаг дэвсгэрийн хувьд 199,900 
км2 ба 5,482000 хүн амьтай юм.

Киргиз нутаг нь үзэсгэлэнт байгаль, 
амтат жимс ногоогоороо алдартай 
бөгөөд хүн ард нь Монголчуудад 
элэгтэй ард түмэн байна гэж манай 
төлөөлөгчид аяны сониноосоо 
хуваалцлаа.Улаан өнгөөр Цоохор ирвэсний тархац
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 Ирвэсийн “засаглалтай” 
тостын нуруу

Тостын нуруу нь ирвэс, янгир, 
махчин шувуудаас эхлээд олон 
зүйлийн ховор амьтан, ургамлаар 
баян, ус рашаан элбэг, байгалийн 
үзэсгэлэн бүрдсэн баянбүрд юм. Бид 
Тостын нурууны Ямаан ус хэмээх 
газар очсон. Энэ хэсэг нэг ирвэсийн 
эзэмшил нутаг аж. Өндөр цавчим хад, 
сүрлэг байгалийн өвөрмөц гайхалтай 
тогтоц нь хүний сэтгэлийг хөдөлгөхгүй 
байхын аргагүй. Бид уулын бэлд 
очоод хавцлаар дээш өгсөх үед замд 
их хэмжээний мөс овоолсон байсан. 
Өвөл нэг хэсэг ямар ч цасгүй болж 
амьтад олон тоогоороо харангадаж 
үхжээ. Энэ үед мөс авчирч тавьсан 
байна. зарим аргаль, янгир хүн 
мөс буулгаж байхад айж эмээлгүй 
ирж долоож байсан гэхлээр хэчнээн 
их харангадсаныг харуулна. Мөс 
их долоосноос хэл нь цоорч цус 
шүүрч байсан, зарим нь нэг дор их 
хэмжээний мөс долоож хэтэрхий 
их шингэн авснаас болж үхсэн зэрэг 
төсөөлөхөд харамсалтай дүр зургийг 
байгаль хамгаалагчид ярьж байсан. 
Говьд ус гэдэг ийм үнэ цэнэтэй байдаг 
аж. Уулын сүүдэр хэсгүүдэд сайндаа л 
гарын алганы дайтай багахан цас хэсэг 
бусаг дайралдахыг бид анзаараагүй. 
Гэтэл говийнхон уг багахан цасыг 
имрэн авч, олзуурхах нь сонин. Өвөл 
ямар ч цас байгаагүй бөгөөд энэ цас 
сүүлд унажээ. 

Овоолсон мөснөөс 100 орчим 
метр өгсөөд бид анхныхаа ирвэсийн 
мөрийг олж харав. Элсэн дээр насанд 
хүрсэн хүний атгасан хэмжээтэй 
гэмээр мөр тод гарчээ. Хажууханд 
нь газрын хөрсийг үл ялиг малтаж 
овоолсон гэмээр ул мөр байх аж. Энэ 
бол ирвэсний бумбаа юм. Өөрөөр 
хэлбэл, энэ миний газар нутаг хэмээх 
тэмдэглэгээ аж. Цааш явахад ийм 
тэмдэглэгээ хэд хэд таарсан. Бид өндөр 
цавчим хадаар хүрээлсэн хавцлаар 
өгсөж ирвэсний мөр, ялгадас, янгирын 
толгой, эвэр зэрэгтэй олон таарч байв. 
Ирвэсний хамгийн гол хоол нь янгир 
аж. Мөн хааяа мал руу ордог гэмтэй. 
Нэлээн дээш өгссөний эцэст 10 гаруй 
янгирын сэг зэм таарав. Үүний ихэнх 
нь өвөл цасгүй байхад харангадаж 
үхжээ. Хааш хаашаа 100 орчим метр 
газар 10 орчим янгир үхсэн гэхлээр ус 
ямар үнэ цэнэтэй болохыг харуулна. 
Харин нэг янгирыг ирвэс идсэн ул мөр 
байв. Ирвэс олзныхоо хүзүүнээс хазаж 
муужруулан иддэг байна. Ингэхдээ 
махыг нь арьснаас маш цэвэрхэн 
салгаж иддэгийг сонирхуулж 
байсан юм. Бидний өмнө 
явсан хэсэг хүн 10 гаруй 
янгирыг байгаль дээр 
нь олж харсан байна. 
Харамсалтай нь 100 
гаруйхан метрийн 
наана, сүрлэг хадан 
х я с а а н у у д а а р 
халхлагдсан бид 
янгирын сүргийг 
олж харж 
чадсангүй. 

Б а й г а л и й н 
ү з э с г э л э н 
бүрдсэн, ховор 
ан амьтны өлгий 

болсон энэ нурууг үнэхээр хамгаалах, 
бахархан бардамнах хэрэгтэй юм 
байна гэдгийг багахан аялал хийхдээ 
мэдэрсэн. Дэлхийн олон оронд зөвхөн 
амьтны хүрээлэнд цөөн тоогоор харах 
боломжтой энэ сүрлэг амьтад онгон 
зэрлэг байгальдаа өөрийн тааваар 
нутагшин амьдарч байна гэхлээр энэ 
нутгийнхан ямар их баян, азтай хүмүүс 
юм бэ гэх сэтгэгдэл төрсөн. 

Гэвч орон нутгийнхан, Ирвэс 
хамгаалах сангийнханд нэгэн 
томоохон бэрхшээл тулгарч байна. 
Энэ бол нөгөө л уул уурхай. Тостын 
нурууг 3-4 жилийн өмнө аймгийн 
тусгай хамгаалалтад авчээ. Одоо улсын 
тусгай хамгаалалтад авхуулахаар 
аймгийн болон орон нутгийн байгаль 
орчны байгууллагууд, холбогдох 
удирдлагууд, иргэд санал нэгдэж, 
шаардлагатай бүх бичиг баримтыг 
бүрдүүлэн Байгаль орчин ногоон 
хөгжлийн яаманд илгээсэн байна. 

Улсын тусгай хамгаалалтад авах 
асуудлыг энэ тавдугаар сард УИХ-
аар хэлэлцэх аж. Байгалийн үзэсгэлэн 
бүрдэл, нэн ховор амьтад, ургамлын 
өлгий нутаг зэрэг олон шалгуураар бүрэн 
дэмжлэг авах боломжтой ч тухайн бүсэд 
олгогдсон уул уурхайн лицензүүдээс 
болж татгалзсан хариу ирэх магадлал 
өндөр байна. Нэг үгээр хэлбэл, Тостын 
нурууг улсын тусгай хамгаалалтад 
авбал тэр 

хавийн уул уурхайн лицензүүдийг 
цуцлах хэрэгтэй болно. Ингэснээр 
төр тухайн компаниудад өгөх нөхөн 
олговрын асуудал яригдана. Үүнээс 
цааргалж улсын тусгай хамгаалалтад 
авахаас татгалзах магадлалтай. 
Гэхдээ орон нутгийн иргэд ийм зүйл 
болохгүй гэдэгт итгэж байсан. Хэрэв 
төр уул уурхайн үйлдвэрлэлээ бодож 
тус нурууг улсын тусгай хамгаалалтад 
авахгүй бол байгаль орчинд халгүй 
үйлдвэрлэл явуулна хэмээн яаж ч мянга 
тайлбарласан бодит хэрэг дээрээ ирвэс 
устаж, тухайн бүсийн гайхамшигт эко 
систем бүхэлдээ сүйрнэ хэмээн хамт 
явсан судлаач, биологичид баталж 
байсан.

Сумын засаг дарга 
Г.Гангаамаагийн тайлбарлаж буйгаар 
Гурвантэс сум өнгөрсөн жил 60 гаруй 
лиценз байсан бол энэ жил 49 болж 
буурсан байна. Өнөөгийн байдлаар 
сумын урд хөндийд дөрвөн нүүрсний 
компани олборлолт явуулж байгаа 
аж. Тиймээс үүнээс цааш нэмж уурхай 
нээлгэхгүй гэдэгт сумын удирдлагууд, 
орон нутгийнхан нэгдсэн байр сууринд 
хүрчээ. Г.Гангаамаа “Сауд гоби коэл 
транс компанийн лиценз Тостын 
нурууны хамгаалалтад авсан хэсэг 
дээр байгаа. Энэ компанийн ашиглалт 
авсан талбай асар том. Одоо ажиллаж 
байгаа нүүрсний дөрвөн уурхайгаас 
том талбайтай. Тус талбай нь манай 
сумын ард иргэдийн ногоо тарьдаг, 
говьдоо булаг шандтай, тоорой, заг, 
сухайтай говийн баянбүрд бүрдсэн 

газар байгаа. “Урт нэртэй” хуульд 
хамрагдах газар юм. Яг ийм 

талбай дээр дээрх компани 

ашиглалтын эрх авчихсан үйл 
ажиллагаагаа эрхлэнэ хэмээж байгаа. 
Үүнийг бид бүхэн зөвшөөрөхгүй. 
Яагаад хууль хэрэгждэггүй юм. 
Төр хуулиа гаргасан бол түүнийгээ 
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. “Урт нэртэй” 
хуульд яалт ч үгүй хамрагдана. Дээрээс 
нь манай сум есөн гайхамшигтай. 
Тэр есөн гайхамшгийн нэг нь энэ 
талбай дээр байгаа. Энд уул уурхай 
нээлгэхгүй гэдэг дээр ард иргэд, сум 
орон нутгийн удирдлагууд бүгд нэг 
байр суурьтай байгаа” хэмээж байна. 
Мөн тэрбээр УИХ-ын даргаас эхлээд 
УИХ-ын зарим гишүүн уул уурхайн 
компаниудаар буучихаад сумын 
иргэдтэй нэг ч уулзаагүйг хэлж байсан. 
Уул уурхай улс орны төсөвт чухал ч 
орон нутгийн иргэдээ давхар бодох 
ёстой гэсэн юм. 

Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны 
газрын дарга О.Бадарч ”Өмнөговь 
аймаг байгалийн унаган тогтоц, үнэт 
баялаг, түүх соёл, эртний хүмүүсийн 
ул мөр зэргээр хамгаалах, бахархах 
ёстой, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх 
учиртай нутаг юм. Түүний нэгээхэн 
хэсэг бол Гурвантэс сум. Тосон бумбын 
нуруу дэлхийд ховордсон ан амьтад, 
нутгийн өв соёлыг агуулсан. Энэ 
нутгийг өнөөдөр уул уурхай эрчимтэй 
хөгжиж байгаа үед хойч үедээ үлдээх 
гэдэг хамгийн чухал асуудал. Тэр утгаар 
орон нутгийн тусгай хамгаалалтад 
аваад явж ирсэн. Өнөөдөр говь 
гурван сайханы байгалийн цогцолборт 
газарт залгаа оршиж байгаа энэ 
нутгийг улсын тусгай хамагалалтад 
авах нь зүйтэй. Сүүлийн үед судалгаа 
шинжилгээ ч сайн хийгдлээ. Сум орон 
нутгийн зүгээс санал хүсэлтээ ч сайн 
тавьж, байр сууриа илэрхийллээ. УИХ 
маань асуудлыг шийдэх ёстой. засгийн 
газрын түвшинд энэ асуудлыг шийдэж 
цааш оруулах байх гэж итгэж байгаа” 
хэмээн ярьж байна. 

Говь гурван сайхан байгалийн 
цогцолборт газрын дарга Б.Баянмөнх 
“Тостын нуруу янгирын нүүдэл газар, 
ирвсийн гол нутаг юм. Энд биологийн 
төрөл зүйл олон янз, ургамал, шувууд, 
ан амьтан бүгд байдаг байгалийн 
үзэсгэлэн цогц бүрдсэн газар. Тиймээс 
зайлшгүй улсын тусгай хамгаалалтад 
авах ёстой гэж үзэж байгаа” хэмээж 
байна.

Тостын нуруу ирвэсийн 
“засаглалтай” нутаг юм. Ирвэс бол 
манай улсын төдийгүй дэлхий нийтийн 
анхаарлын төвд орсон, нэн ховор, 
гайхамшигт амьтан билээ. Тиймээс хэн 
нэгэн эрх мэдэлтний үзэгний үзүүрээр 
ирвэс, түүний оршин буй тархац 
нутгийн хувь заяаг шийдэж, ирвэсний 
“засаглал”-ыг булаах гэж оролдох нь 
сав шимийн ертөнц, хүн төрөлхтний 
үнэт ховор баялаг руу халдан довтолж 
буй болчимгүй үйлдэл болох биз ээ. 

National Times News-ийн 
сурвалжлагч Г.Батзориг


