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2013 оны 9-р сарын 11-13-ны 
өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Киргизстан 
улсын нийслэл Бишкек хотод цоохор 
ирвэс, түүний амьдрах орчныг 
хамгаалах зорилготой дэлхийн форумд 
ирвэс бүхий 12 орны тэргүүлэгчид 
оролцож жил бүрийн 10-р сарын 23-ны 
өдрийг Цоохор ирвэс хамгаалах өдөр 
болгон тунхаглажээ.

Тус форумд цоохор ирвэс нь манай 
улс, ард түмний байгаль, соёлын 
салшгүй нэгэн үнэт өвийн билэгдэл, 
өндөр уулын экосистемийн онгон 
дагшин байдлын индикатор мөн 
болохыг цохон тэмдэглэжээ. Энэхүү 
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форумаас Бишкекийн тунхаг бичигийг 
бий болгож 12 орны тэргүүн нар гарын 
үсэг зурсан байна. 

Энэ өдрийг тохиолдуулан Өмнөговь 
аймгийн Гурвантэс сумын ерөнхий 
боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн 
дунд “Миний мэдэх цоохор ирвэс” 
сэдэвт зураг, ессе-н уралдаан зарлаж, 
залуучуудын дунд гар бөмбөгийн 
тэмцээн явуулсан нь амжилттай болж 
өнгөрчээ. Ахлах ангийн сурагчдын 
дунд зохион явуулсан ессе бичих 
уралдаанд тус сургуулийн сурагч 
Ц.Чулуунцэцэг, М.Цолмонбаатар, 
С.Шинэсар, Ч.Лхамцэрэн нар амжилттай 

оролцож “Цоохор Ирвэс - Эко зуслан”- 
гийн эрхийн бичиг үнэ бүхий зүйлээр 
шагнуулсан байна. Дунд ангийн 
уралдаанд Г.Мөнхцэцэг, Э.Жаргалмаа, 
Анужин. Харин хүүхдийн зургийн 
уралдаанд сурагч Ч.Мөнгөнчөдөр, 
Б.Отгонжаргал нарын бүтээл тэргүүн 
байруудад шалгарч өргөмжлөл 
үнэ бүхий зүйлээр шагнуулжээ.  
Гар бөмбөгийн тэмцээнд Урт баг, 
сургуулийн хамт олон амжилттай сайн 
оролцсон байна. Цаашид тус суманд 
дэлхийд нэн ховордсон цоохор ирвэс 
хамгаалах энэ өдрийг жил болгон 
тэмдэглэх юм. 

2014 онд 39 автомат камерийг 
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын 
Алтан уул, Нэмэгт, Гилбэнт, Сэврэй, 
Хүрэн Ханын хэц зэрэг уулсад тус 
бүр 40 хоногийн хугацаатайгаар 
байршуулан тавьсан. Камерт орсон 
ирвэсний 94,5%-ийг тодорхойлж 
чадсан. Ирвэсний зургийг тооцоолоход 
176 ирвэсний зураг орсноос 29 бие 
гүйцсэн ирвэс байгаагаас 3 эм ирвэс 
тус бүр 2 зулзагатай байгааг нь 
тогтоосон. Эдгээр камернуудад цоохор 
ирвэснээс гадна мануул, чоно, үнэг, 
янгир, туулай, хадны суусар зэрэг 
амьтад орсон байсан. Судалгааны 
алдааг багасгахад автомат камеруудыг 
байршуулах газраа нарийвчлан зөв 
сонгох, байгалийн хүчин зүйлүүдийг 
давхар тооцсон. Учир нь 2014 оны 

зун өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 
хур бороо элбэгтэй байснаас хөндийд 
тавьсан камернууд үерт урсаж 7 камер 

эвдэрсэн. Энэ төрлийн судалгааг жил 
болгон хийх нь Говийн Алтайн уулсын 
ирвэсний тоо толгой, нүүдэл, шилжилт 
хөдөлгөөн зэргийг харьцуулан 
ирвэсний судлагдаагүй байгаа олон 
төрлийн асуултанд хариулт авах 
боломжтой болж байгаа юм.  

Камерт орсон ирвэсийг ялгаж 
байхад нэг сонирхолтой зүйл 
ажиглагдсан нь 2013 оны зун 
Нэмэгтийн нуруунд тавьсан камерт 
орсон, нүүрэндээ нилээдгүй сорвитой 
Хасар хэмээн нэрийдсэн ирвэсний 
зураг 2013 оны өвөл Ноён сумын Хүрэн 
Ханын Хэцэд камерт орж 2014 оны зун 
дахин Нэмэгтийн камерт орсон байна. 
Тэрээр залуу ирвэс бөгөөд өөрийн 
эзэмшил нутгаа хайн хэсүүчлэн 50-70 
км хүртэлх өргөн хөндийг гатлан явдаг 
болох нь дахин батлагдаж байна. 
Ялангуяа залуу ирвэс өөрийн эзэмшил 
нутгаа олох гэж өөр ирвэстэй тулалдах, 
нутаг хайн хэсүүчлэх явдал байдаг.  
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“Олон улсын байгаль, байгалийн нөөцийг хамгаалах 
холбоо” буюу IUCN - ны тодорхойлсноор тусгай хамгаалалттай 
газар нутаг нь: Биологийн элдэв хэлбэрийг хадгалан үлдэх, 
хамгаалах зорилготой хуурай болон усан газрыг мөн 
хүмүүсийн соёлын дурсгалт нөөц газрыг хуулиар хамгаалсан 
газрыг хэлдэг. 

Олон улсад тусгай хамгаалалттай газар нь төрийн, 
хамтарсан, хувийн болон нөхөрлөлийн гэсэн хэлбэрүүдтэй 
байдаг. Монгол улсад төрийн хамгаалалтанд тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг байдаг ч сүүлийн жилүүдэд ТББ 
болон нөхөрлөлийн хамгаалалттай газар нутгийг ихээр 
дэмжиж ирсэн. 

Нутгийн иргэд олон мянган жилийн туршид нүүдэллэн 
амьдрахдаа байгаль орчноо хамгаалж ирсэн байдаг. 
Нөхөрлөлийн хамгаалалттай газар нутгийг иргэд хамгаалахдаа 
орон нутгийн захиргаа болон ойролцоох улсын тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн захиргаатай хамтран ажиллаж 
туршлага судлан хамгаалж байна. 

Нөхөрлөлийн газар нутгийг хамгаалахад менежментийн 
төлөвлөгөө зайлшгүй хэрэгтэй. Менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах аргачлалыг жишээний хамт тайлбарлан үзүүлье. 

Нөхөрлөлийн менежментийн төлөвлөгөөний агуулга нь:
1. Нөхөрлөлийн танилцуулга
2. Нөхөрлөлийн алсын хараа
3. Хамгаалах үнэт зүйл
4. Амьдрах чадварын үнэлгээ
5. Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ
6. Нөхцөл байдлыг шийдэх арга зам
7. Төлөвлөгөөний хугацаанд хийх ажилууд
8. Мониторинг

1. Нөхөрлөлийн танилцуулга
Энэ хэсэгт байгаль хамгаалах нөхөрлөлийн байгуулагдсан 

шалтгаан, газар нутгийн онцлог, гишүүдийн тоо зэрэг 
мэдээллийг оруулна. Мөн хэдэн онд байгуулагдсан, ямар үйл 
ажиллагаа явуулдаг зэрэг багтаана. 

2. Менежментийн төлөвлөгөөний алсын хараа
Энэ хэсэгт нөхөрлөлийн хариуцан хамгаалах газар нутагт 

хамгааллын арга хэмжээ авсны үр дүнд ямар шийдэлд хүрсэн 
байх тухайгаа бичих ба энэ нь зорилго байж болно. Өөрөөр 
хэлбэл ирээдүйд тус нөхөрлөл юунд хүрэх вэ гэсэн зорилгоо 
тодорхойлох юм. 

Жишээ нь: “Хойт Отор” нөхөрлөл :
Алсын хараа: Нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор зургаан 

нэр бүхий үнэт зүйлийг хамгаалсанаар Увс аймгийн Ховд 
сумын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийг 
хамгаалахаас гадна бэлчээрийн доройтол болон биологийн 
төрөл зүйл устаж үгүй болохоос сэргийлэх болно.

3. Хамгаалах үнэт зүйлс
Нөхөрлөлийн хариуцан хамгаалах газар нутагт хамгаалах 

шаардлагатай ямар үнэт зүйл байгааг тодорхойлно. 
Үүний тулд нөхөрлөлийн бүх гишүүд ярилцаж гишүүн тус 

бүр хамгийн чухал ач холбогдолтой 3-5 үнэт зүйлсийг нэрлэнэ. 
Үүнээс олон санал гарч ирэх тул нөхөрлөлөөрөө ярилцаад 
хамгийн олон санал авсан 3-5 зүйлсийг сонгон эрэмбэлэнэ. 
Үүнд зүйлийн хувьд буюу ховор ан амьтан, бүлгэмдэл, уул ус, 
бэлчээр ургамал зэрэг байж болно. 

Жишээ нь: Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын “Баянсай” 
нөхөрлөл үнэт зүйлээрээ Ахуун, Аргаль, Ховор ургамал 
зэргийг чухалчлан сонгосон байна.

“Тунгалаг Төргөн” нөхөрлөл Цоохор ирвэс, Алтайн тарвага, 
Алтайн хойлог, Алтайн буга, Марал, Рашаан ус, Олон төрлийн 
бутлаг ургамал хэмээн сонгон авчээ.

4. Амьдрах чадварын үнэлгээ
Энэ хэсэгт хамгаалах үнэт зүйлийн одоогийн байдал 

ямар байгааг тодорхойлно. Үүнийг тодорхойлохдоо дараах 
хүснэгтийн дагуу бөглөнө. Үүнд:

Үнэт 
зүйлүүд

Газар 
нутаг

Амьдрах 
орчин

Тоо 
хэмжээ Нийлбэр

1.Ирвэс Сайн сайн дунд дунд

2.Сонгино сайн Дунд дунд дунд

3.Тарвага сайн Дунд дунд дунд

4.Янгир сайн Сайн дунд сайн

5.Хойлог Сайн Сайн дунд сайн

6.Бэлчээр дунд Дунд дунд дунд

Үнэт зүйлсээ жагсаан бичсэний дараа тухайн зүйлс нь 
газар нутгийн хувьд доройтсон эсэх, амьдрах орчин нөхцөл 
хэр байна, мөн тоо хэмжээ зэрэг үзүүлэлт дээр тус бүрд нь 
муу, дунд, сайн, маш сайн гэсэн үнэлгээг өгнө. 

Муу - үнэлгээ нь нөхөн сэргээхэд маш хэцүү, устах аюултай 
болсон. 

Дунд - үнэлгээ нь байгалийн жамаасаа хэтэрч байгаа, 
хамгаалах арга хэмжээ авах шаардлагатайг илтгэнэ. 

Сайн - үнэлгээ нь байгалийн жамаас хараахан хазайгаагүй 
хэдий ч зарим нэг арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

Маш сайн - үнэлгээ нь экологийн хувьд бид бүгдийн хүсч 
байгаа байдлыг илтгэнэ. Энэ үнэлгээнд маш бага анхаарал 
шаардагдана. 

Ингэж тус бүрд нь бичсэний дараа нийлбэр үнэлгээг 
өгнө. Дээрх жишээг харвал ирвэс, сонгино, тарвага, бэлчээр 

гэсэн үнэт зүйлүүдэд үнэлгээ авсан байгаа нь хамгаалах арга 
хэмжээг явуулах хэрэгтэйг илтгэж байна. 

5. Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ
Энэ хэсэгт тухайн үнэт зүйлийн одоогийн нөхцөл байдал 

хэрхэн бий болсон талаар тодорхойлно. 
Жишээ нь: Хойлог шувууны амьдрах орчин сайн байгаа 

ч тоо хэмжээний хувьд дунд гэсэн үнэлгээ авчээ. Энэ юунаас 
болж тоо толгой нь буурч байгааг тодорхойлно. Тоо толгой 
буурч буй шалтгааныг тодорхойлохдоо үүнд нөлөөлж буй 
сөрөг хүчин зүйлүүдийг тоочих, шалтгаануудаа асуулт хариулт 
маягаар ярилцаж тэмдэглэл хөтлөнө.

ӨӨРӨӨР ХЭЛБЭЛ 
Дарамт – тухайн үнэт зүйлд үзүүлж байгаа доройтол, 

оршин байхыг үгүй хийх боломжит зүйл
Шалтгаан – тухайн дарамтыг үүсгээд байгаа хүчин зүйлс
Жишээ нь ажилгүйдэл, ядуурал зэрэг ч үүнд багтаж болно. 

Доорх жишээг харна уу:
 

Дээрх жишээний шалтгааныг цааш үргэлжлүүлэх 
боломжтой. Тухайлбал сонгино хүний буруутай үйл 
ажиллагаанаас доройтолд орсон байна. Зэрлэг сонгины 
хувьд хүнсний хэт их хэрэглээ болон үр цацах хугацаанаас 
өмнө их хэмжээгээр түүснээс ховордох шалтгаан болж байна. 
Үүнийг дэлгэрүүлэхдээ яагаад хэт их хэрэглээд байгаа вэ, 
яагаад хугацаанаас нь өмнө түүж болсон гэдгийг тодорхойлох 
хэрэгтэй. Жишээ нь хүмүүс хугацаанаас нь өмнө түүж болохгүй 
гэдгийг мэдэхгүй байж болно, эсвэл мэддэг байсан ч худалдан 
борлуулж ашиг олох зорилгоор хугацаанаас нь өмнө түүдэг 
байж болох юм гэх мэт.

6. Нөхцөл байдлыг шийдэх арга зам
Шийдэх арга замыг тодорхойлохдоо нөхцөл байдлын дүн 

шинжилгээнд байгаа зүйлсийг бүгдийг эерэг болгон солино. 
Жишээг харна уу:

Дээрх жишээн дээр гол нь энд тарвагны тоо толгой буурч 
байгаа шалтгаан нь хууль бус ангаас болсон бөгөөд хууль бус 
ан гарч байгаа шалтгаан нь хяналт шалтгалт султай холбоотой. 
Хяналт шалгалт сул байгаагийн шалтгаан нь санхүү, эдийн 
засаг хүндрэлтэйгээс болдог. Үүнээс харахад бидний гол 
зорилго нь хууль бус антай тэмцэх бөгөөд үүний тулд чадавхи 
санхүүжилтийг сайжруулах нь гол зорилт болж байна. Хууль 
бус анг бууруулах нь хэтийн зорилго болж өгнө. 

Жишээ 2. Хойт отор нөхөрлөл дараах байдлаар тодорхойлжээ:

Хэтийн зорилго: 
•	 2016 он гэхэд Ирвэс, Тарвага, Янгир, Хойлогны зүйлийн 

тоог 10%-иар ихэсгэнэ.
•	 2016 он гэхэд Сонгины зүйлийн тоог 10%-иар ихэсгэнэ.
•	 2016 он гэхэд Бэлчээрийн доройтолыг 20%-иар бууруулах.

Зорилт:
•	 2016 он гэхэд хулгайн ан 50%-иар буурсан байна.
•	 2016 он гэхэд малын тоо 5%-иар буурсан байна.
•	 2016 он гэхэд бэлчээрийн зүй зохисгүй ашиглалтыг 10%-

иар бууруулана.
•	 2016 он гэхэд чонын тоо 10%-иар бууруулана.
•	 2016 он гэхэд сонгины зүй зохисгүй ашиглалтыг 10%-иар 

бууруулана.
•	 2016 он гэхэд нутгийн иргэдийн хуулийн мэдлэгийг 50%-

иар ахиулах.
•	 2016 он гэхэд хяналт шалгалтыг 50%-иар ахиулах.

Арга зам
•	 Амьтадын (Ирвэс, Тарвага, Янгир, Хойлог) тоо толгойг 

нэмэгдүүлэхийн тулд хяналт шалгалтыг сайжруулж, 
судалгаа хийж, хүний нөлөөг багасгах.

•	 Малын тоонд биш чанарт анхаарах.
•	 Хууль бус антай тэмцэх.
•	 Сум орон нутгаас гарсан шийдвэрт иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх
•	 Ховор ургамал (Сонгино, Вансэмбрүү, Шинэс) хамгаалах, 

зүй зохистой ашиглах талаар сурталчилгаа хийх.
•	 Эко клубын сурагчидтай хамтран нутгийн иргэдэд 

байгаль, ан амьтан ургамлаа хайрлан хамгаалах сургалт 
сурталчилгаа хийх.

•	 Сонгины үрийн боловсрох болон үрээ цацах хугацааны 
талаар иргэдэд сургалт явуулах, хяналт хийх.

•	 Малын гаралтай түүхий эд боловсруулж өрхийн орлогоо 
нэмэгдүүлэх.

•	 Тарваганы арьсны хууль бус анг бууруулах.
•	 Бэлчээрийн зөв хувиарлалт хийж,зүй зохисгүй ашиглалтыг 

бууруулах.
•	 Нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд нутгийн иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх .
•	 Сумын байгаль орчны хэсэг, УТХГН-ийн байгаль 

хамгаалагч нартай хамтран ажиллах.

7. Төлөвлөгөөний хугацаанд хийх ажлууд
Байгаль хамгаалах менежмент төлөвлөгөө 4-5 жилийн 

хугацаатай байдаг. Төлөвлөгөөг дараах хүснэгтийн дагуу 
хийж болно. 
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Дээрх хүснэгтийг бөглөхдөө хугацааг менежментийн 
төлөвлөгөөний хугацаанд тааруулан хувааж оруулна. Гол нь 
хугацаа нь тодорхой байх нь чухал юм. Санхүүгийн хувьд 
мөн шаардлагатай санхүүжилтийг ямар эх үүсвэрээс олох 
боломжтойг дурдана. Хэрэв санхүүгийн дүнг тодорхой тусгах 
боломжгүй бол ойролцоогоор тусгаж болго. Учир нь уг ажилд 
шаардлагатай санхүү нь тодорхой нарийвчлалтай тусгагдсан 
байвал өөр байгууллага, төсөл зэргээс санхүүжилт авахад 
дөхөм байх болно. 

Энэ хүснэгтийн дараа илүү нарийвчлах үүднээс жил 
болгоны ажлын төлөвлөгөөг бас тусгаж болно. 

8. Мониторинг
Энэ бүлэгт төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын үр дүнг 

хэлэлцэхийн тулд байнгын хяналт шаардлагатай болдог. 
Мониторинг хийхдээ хэдий хугацаанд яаж хийх вэ гэдгээ 
тодорхойлно. 

Жишээ нь ямар ажлыг улирал бүр, ямар ажлыг сар бүр 
хийх гэх мэтээр төлөвлөөд жил бүрийн эцэст бүх ажлаа дүгнэн 
алдаа оноогоо ярилцана. Тэгээд ирэх жил алдаагаа давтахгүй 
харин цаашид хэрхэн оновчтой үйл ажиллагаа явуулах тал 
дээр үнэлэлт дүгнэлт өгөөд ирэх жилийн төлөвлөгөөгөө 
яриарай. Төлөвлөгөөний хурлыг нөхөрлөлийн бүх гишүүд 
хамтран жил бүр хийх шаардлагатай. 

НӨХӨРЛӨЛИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ МЕНЕЖМЕНТ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ



ИРВЭС ХАМГААЛАХ САН

Энэ онд бүтээгдэхүүний олон загвар 
өөрчлөгдсөн ч маш сайн чанартай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж явуулсанд 
бид баяртай байна. Бүтээгдэхүүний 
загвар шинэчлэгдэж чанар сайжирсанд 
худалдан авагчид ч дуртай байхаас 
гадна хурдан хугацаанд борлуулагдаж 
байна. Шинэ бүтээгдэхүүнүүд маш 
амжилттай борлогдож байна. Амьтанд 
зориулсан ирвэсний мөртэй ширдэг, 
загас, могой, жижиг хэмжээтэй шувуу 
нь эрэлт сайтай бүтээгдэхүүн болсон. 
Шинээр бий болсон бүтээгдэхүүнүүдийг 
богино хугацаанд сурж ийм гайхалтай 
үр дүн гарч байгаад баяртай байна.

2015 онд бид зарим нэг зүйлүүд дээр 
анхаарч ажиллавал сайн байна.
•	 Нөхөрлөлийн гишүүдийг нэг болон 

түүнээс дээш бүтээгдэхүүн хийхэд 
сургах ингэснээрээ зах зээлийн 
шаарлагатай хөл нийлүүлдэг болгох 

•	 Хуучин бүтээгдэхүүнээс шинэ 
бүтээгдэхүүн хийх шилжилтийг 
хурдасгахын тулд тогтвортой 
сургалтын хувааритай болох, 

•	 Хүүхдийн эсгий бойтогийг явцын 
дунд багасгаж Гэр ахуйн чимэглэл 
болон амьтны төрлийн загваруудыг 
оруулж ирэхийн тулд сургалт явуулах 

•	 Бидэнд одоо маш олон тооны эсгий 
хулгана байгаа учир цаашид хулганы 
захиалгыг багасгах сонирхолтой 
байна, Хулгана үйлдвэрлэж буй хүмүүс 
үүний оронд том жижиг хэмжээтэй 
эсгий бөмбөг хийж болох юм

•	 Одны оронд жижиг хэмжээтэй 
ирвэсний тоглоомны захиалгыг 
нэмэгдүүлж болох юм

•	 2016 онд одоогийн сайн зарагдаж 
байгаа амьтанд зориулсан ширдэг, 
данхны суурь, казак ширдэг шиг 
шинэ загварууд боловсруулах болно
Олон төрлийн өвөрмөц гайхалтай 

сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж 
бидэнд илгээж байгаа бүх байгаль 
хамгаалах нөхөрлөлүүддээ баяраллаа. 
Та бүхний бүтээгдэхүүнээр дамжуулан 
хүмүүс Монгол орны үндэсний соёл, 
зан заншилыг талаар мэдэж байдаг 
юм. Би энэхүү ажилдаа маш дуртай 
бас та бүхнийг төлөөлж уг ажлыг хийж 
байгаагаараа бахархаж байна. 2015 
онд илүү сайн хамтагч ажиллана гэдэгт 
итгэлтэй байна. 

Та болон таны гэр бүлд эрүүл энх, 
сайн сайхан бүхнийг хусье

Та бүхэнд талархал илэрхийлье

ЖИНА
Эсгий морь
Маш сайхан бүтээгдэхүүн, загвар 

хийц нь сайхан болжээ. Гэсэн хэдий ч 
одоо байгаа өнгө хэт тод хурц байна. 
Дараагийн удаад илүү цайвар, гэрэлтэй 
өнгөөр бүтээгдэхүүнийг будвал сайн.

 

Данхны суурь, Сандлын суурь
Эдгээр бүтээгдэхүүн нь чанартай 

сайхан болжээ. Баяраллаа. Гэсэн 
хэдий ч зарим бүтээгдэхүүний хэмжээ 
стандартад нийцэхгүй байна. Зарим 
данхны суурины диаметр 24 см, сандлын 
суурины диаметр 38 см байна. Зургаас 
бүтээгдэхүүний өнгө болон хийцийг 
харна уу.

Бид илүү байгалийн өнгөөр хийсэн 
бүтээгдэхүүн авахыг хүсэж байна. Мөн 
зээгний өнгө нь нэгэн жигд байвал сайн.

Данх болон сандлын суурь хийх гэж 
буй ноосыг будах шаардлагагүй. 

Мөн зээгийг хоёр өнгө зэрэгцүүлж 
оёх хэрэггүй. 

Уламжлалт зээг оёх аргаар оёсон 
байвал илүү сайхан харагдах болно. 

Ширдэгнүүд 
Энэ жил илүү олон тооны казах 

ширдэг ирсэнд худалдан авагчид баяртай 
байна. Зарим ширдэгний зээгийг цагаан 
өнгийн утас ашиглан оёсон нь тийм ч 
сайн биш байна. Болж өгвөл эсгийний 
өнгөтэй ойролцоо өнгийн утсаар оёвол 
илүү сайхан харагдах болно. 

Хос эсгий сав
Энэхүү бүтээгдэхүүний чанар загвар 

маш сайн болжээ. Мөн борлуулалт маш 
сайн байгаад баяртай байна. Гэвч эдгээр 
бүтээгдэхүүний өнгө, хэмжээ, нимгэн 
зузааныг сайжруулах шаардлагатай 
байна. 

Доорх зурганд харагдаж буй 
бүтээгдэхүүнүүд сайн болжээ

Эсгий илүү зузаан байвал хэлбэрээ 

сайн хадгална. Эсгийний зузаан 0,7-0,8 
мм байвал сайн. Ингэвэл том жижиг 
аяганы хэмжээ хоорондоо сайн нийцэж 
байна. Хос савны хамгийн том савны 
диаметр нь 14 см байна. 

Хос эсгий сав нь хэт нимгэн байснаар 
хэлбэр алдагддаг. Дотор нь орж буй 
дунд, жижиг хэмжээтэй аяганы хооронд 
зай их үүсч байна. Мөн будаг нь зарим 
газраа алаг цоог орсноос уг бүтээгдэхүүн 
нь толботой мэт харагдаж байна. 

Төгсгөлд нь хэлэхэд уг бүтээгдэхүүнийг 
аль болон байгалийн өнгөтэй ноосоор 
хийвэл сайн бөгөөд олон өнгөөр будах 
шаардлагагүй, эсгийг илүү зузаан хийвэл 
сайн болно. 

Том хэмжээтэй эсгий бөмбөг
Бид дараагийн захиалганд уг 

бүтээгдэхүүнийг оруулахыг хүсэж 
байна. Үүгээр нохой тоглох их дуртай. 
Иймээс бид уг бүтээгдэхүүнийг амьтны 
бүтээгдэхүүнд нэмж оруулж болох юм. 
  

Бөмбөгний диаметр 11,5 см-ээс 
илүүгүй байх хэрэгтэй. Ягаан өнгө 
тийм ч тохиромжтой өнгө биш. Харин 
байгалийн болон ногоон, шар, хөх 
өнгөтэй байвал сайн байна.

Жижиг хэмжээтэй эсгий бөмбөг
Энэхүү бүтээгдэхүүнийг амьтны 

тоглоом болгон ашиглаж болох юм. 
Дараагийн захиалганд шар, улбар шар, 
цэнхэр, ягаан өнгөтэйг явуулбал сайн.

Могой
Могойг илүү тод өнгөөр хийвэл 

зүгээр. Могойны их бие нь эрс тэс 
өнгөтэй байвал алаглаад сайхан 
харагддаг. Могойны их биеийн холболт 
маш муу байна. Зарим могойны их 
бие маш амархан тасарч байна Иймээс 
их биеийг илүү бөх бат утсаар холбож 
бөхлөх шаардлагатай.

НӨХӨРЛӨЛҮҮДИЙН 2014 ОНД ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД 
ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ

Загас
Бид хоёр өөр төрлийн хэмжээтэй загас 

хүлээн авсан. Дараагийн захиалганд 
зөвхөн том хэмжээтэй загас явуулбал 
сайн. 

Шувуу
Цаашид зөвхөн жижиг хэмжээтэй 

шувуу явуулж байвал сайн байна.

Эсгий таавчиг
Уг бүтээгдэхүүний чанар маш сайн 

болжээ. Гэвч цаашид зөвхөн том 
хэмжээтэй таавчиг үйлвэрлэж явуулж байх 
шаардлагатай. Учир нь жижиг хэмжээтэй 
таавчиг борлуулахад хүндрэлтэй байдаг. 
Мөн зурагт харуулсан хөлний мөртэй 
олон энгийн ширмэлтэй хоёр загварын 
таавчиг л бидэнд хэрэгтэй байна. 

Үүнээс өөр загвараар хийхгүй 
байх шаардлагатай. Олон загвартай 
таавчигийг интернетээр борлуулахад 
хүндрэлтэй байдаг. 

Хүүхдийн бойтог
Уг бүтээгдэхүүний хувьд дээр 

дурдснаар хүүхдийн эсгий бойтогны 
тоог явцын дунд багасгаад түүний оронд 
гэрийн чимэглэл, амьтанд зориулсан 
бүтээгдэхүүнүүдийг захиалганд түлхүү 
оруулж болох юм.

Бид эсгий од, хүүхдийн эсгий 
бойтогны захиалгыг цаашид багасгахыг 
хүсэж байна.



ИРВЭС ХАМГААЛАХ САН4

“Ирвэс Хамгаалах Сан” ТББ-ын Ирвэс Энтерпрайз хөтөлбөр 
нь 1998 оноос хэрэгжиж эхэлсэн ба ирвэстэй нутгийн малчдыг 
байгаль хамгаалах ажилд татан оролцуулахын тулд тэдний өрхийн 
орлогыг нэмэгдүүлэн урамшуулах чиглэлээр ажилладаг юм. Бид 
2014 онд 61 сая төгрөгний 28000 ширхэг бүтээгдэхүүнийг малчдын 
гар дээрээс худалдан авч, хөтөлбөрт хамрагддаг малчин өрхийн 
орлогыг өмнөх оныхоос таван хувиар нэмэгдүүлсэн байна. Энэ онд 
хөтөлбөрт 214 эмэгтэй хамрагдаж нэг өрх дунджаар 285,0 мянган 
төгрөгний орлого олсон байна. Өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 
өрхийн дундаж орлого өссөн хэдий ч оролцогчийн тоо арван 
гурван хүнээр буурсан нь тааруухан үзүүлэлт болж байна. Нийт 
Ирвэс Энтерпрайз хөтөлбөрт хамрагддаг өрхийн дундаж орлого 
285,0 мянган төгрөг байгаа хэдий ч нөхөрлөл тус бүрээр нь авч 
үзвэл хоорондоо харилцан адилгүй байна.

Бүтээгдэхүүн захиалга, худалдан авалт, биелэлт          
Энэ онд нөхөрлөлүүдийн 1998 оноос хойш тасралтгүй 

үйлдвэрлэж ирсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанар, загвар, 
захиалгын тоо зэрэгт багагүй өөрчлөлт орсон. Зарим нөхөрлөлүүд 
олон жил үйлдвэрлэж ирсэн бүтээгдэхүүнээ хасуулж оронд нь 
өөр загварын бүтээгдэхүүн шинээр үйлдвэрлэж байна. Шинэ 
бүтээгдэхүүний захиалга, өнгө, чанар зэрэг нь шаардлага хангаж 
байгаа ч цаашид үргэлжлүүлэн сайжруулах шаардлагатай. 2014 
онд Ирвэс Энтерпрайз хөтөлбөр нөхөрлөлүүдтэй 32649 ширхэг 
эсгий ноосон бүтээгдэхүүнийг 76 сая төгрөгөөр худалдан авах 
захиалга хийсэн ч энэ оны бүтээгдэхүүн захиалгын биелэлт 85 
хувьтай байна.  

Ирвэс хамгаалах сан тус хөтөлбөрт оролцогч малчидтай 

байгаль хамгаалах гэрээ байгуулж ажилладаг. Малчдын хийсэн 
бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн 20 хувийг  тухайн нутагт хууль бус 
ангийн зөрчил гараагүй тохиолдолд олгодог. ТХГН-ийн захиргаа, 
хууль бус агнууртай тэмцэх багууд, орон нутгийн захиргаанаас 
хууль бус агнуурын мэдээ хүлээн авсаны дараа урамшууллыг 
олгодог юм. 

Аймгуудын бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн дүн /төгрөгөөр/

Аймгуудын бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн хувь

Байгаль хамгаалах жижиг төсөл
2014 онд ИХС-нд байгаль хамгаалах арван дөрвөн жижиг 

төслийн санал ирсэн байна. Үүнээс найман жижиг төслийг 
шалгаруулж 5,660,0 төгрөгний санхүүжилт олгожээ. 

№ Аймаг Төсөл санаачлагч Төслийн агуулга

1 Баян-өлгий
Монгол Алтайн 
Нурууны 
УТХГНЗахиргаа

Монгол Алтайн Нурууны 
биотехникийн арга хэмжээ

2 Ховд
Мөнххайрхан 
байгалийн 
цогцолборт газар

БЦГ-рт цоохор ирвэсний 
судалгаа явуулах

3 Говь-алтай Эрдэнэ сум 
Зарман нөхөрлөл

Байгалиа хайрлая төсөл 
экологийн боловсролыг олон 
нийтэд түгээх байгаль орчны 
хууль тогтоомжийг сурталчилах

4 Увс
Увс аймаг Ховд 
сум Өмнө Отор 
нөхөрлөл

Отор уулын хууль бусаар, 
хулгайгаар сонгино түүх, тарвага 
агнагддаг хэсэгт хаалт, хаалга 
хийх. Ут хаалга хийгдсэнээр 
сумын төвийн хууль бус үйлдэл 
хийж буй хүмүүс Отор уулруу 
нэвтрэх боломжгүй болно.

5 Увс Ямаат 
Эко сургалт сурталчилгаа-Ямаат 
уулын орчны бүсэд амьдардаг 
айлуудын дунд

6 Увс Саальт Хүрэн 
нөхөрлөл Бэлчээр усжуулах

7 Өвөрхангай Гэгээтийн боргио Байгаль хамгаалах

8 Өмнөговь ӨГ Гурвантэс, 
Дунд уужим

Байгаль ан амьтнаа хамгаалахад 
хууль зүйн мэдлэг олгох

Байгаль хамгаалах жижиг төслийн тайлан
Ховд аймаг “Мөнххайрханы БЦГЗ”
Ховд аймгийн “Мөнххайрханы БЦГЗ”-ны Цоохор ирвэсний 

судалгаанд БЦГЗ-ны мэрэгжилтэн болон байгаль хамгаалагч нийт 
арван долоон хүн оролцсон байна. Судалгааны явцад 36 трансект 
хийж, нийт цоохор ирвэсийн 153 хаяг тогтоожээ. Судалгааг 
“Мөнххайрханы БЦГЗ”-гт хамаарах гурван суманд явуулсан ба 
Ховд аймгийн Үенч суманд цоохор ирвэсний хаяг хамгийн өндөр 
буюу 42 хувь, Баян-өлгий аймгийн Булган суманд 38 хувь, Ховд 
аймгийн Мөнххайрхан суманд 20 хувьтай байна. Нэг келометр  
дунджаар таван хаяг тогтоосон ба энэ үзүүлэлт нь цоохор 
ирвэсний нягтшил дундаж гэсэн үзүүлэлт юм. Гэхдээ уг судалгааг 
цаашид нарийвчлан явуулах шаардлагатай.

Баян-Өлгий аймаг Алтай Таван Богдын Хамгаалалтын захиргаа
“Алтай Таван Богдын Хамгаалалтын Захиргаа” - наас 

томилогдсон ажлын хэсэг, тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад 
байнга оршин сууж үйл ажиллагаа явуулж буй байгаль 
хамгаалагчид хамтран Алтай Таван Богд, Сийлхэмийн нурууны 
байгалийн цогцолборт газрын “А”, “Б” хэсгийн нутгуудад уулын 
тууртанан- амьтан аргаль хонь, янгир ямааны өвөлжилтийн 
байдалд ажиглалт, мониторинг явуулсан зарим газруудад давс 
тавьж өгөх зэрэг биотехникийн арга хэмжээг 2014 оны 02 дугаар 
сард авч хэрэгжүүлэв. Хамгаалалтын захиргаанаас Сийлхэмийн 
нурууны “Б” хэсэг буюу Ногооннуур сумын Асгат, Нарийн, 
Харагайт, Сийлхэмийн нурууны 400 га, Сийлхэмийн нурууны 
“А” хэсгийн Хар Ямаат, Шар Ямаат, Хулжаа, Саби салаанд 650 
га, Алтай Таван Богдын БЦГ-ын Ирвэстийн даваа, Еки аша, 
Талдаагийн уул, Их ойгорт, Шивээт хайрханд 780 км Алтайн 
Нурууны БЦГ-ын орчны бүс болон /Алтай сум/-ын Шарговь 
орчимд  325 га, Баянзүрхийн нурууны Төмөртөд 340 кг, нийт 
2.5 тн давсыг цас багатай уулын энгэр чулуулаг хэсгүүдэд тавьж, 
биотехникийн аргах эмжээг хэрэгжүүлэв.

Увс аймаг Саальт Хүрэн нөхөрлөл
Төслийн зорилго нь бэлчээрийг зохиомлоор усжуулснаар 

хадлангийн талбайг байнгын усалгаатай болгох. Уг төсөлд Хариг 
багийн айлууд болон нөхөрлөлийн гишүүдээс таван хүн оролцсон 
ба нийт арван өдөр уг ажлыг нийж гүйцэтгэсэн байна. Бэлчээрийг 
усжуулснаар 30 тонн өвс хураан авсан ба хадлангийн талбай хоёр 
га-гаар тэлсэн байна. Цаашид уг усжуулах хоолой нь бороо, үер 
зэрэг байгалийн үзэгдэлд идэгдэх аюултай тул цаашид тогтмол 
сэргээх үйл ажиллагааг тогтмол явуулна. Харигийн голоос татсан 
хадлангийн талбай усжуулах хоолой нь буцаад голд нийлэх юм. 

Өмнөговь аймаг Тост баг
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын Тост багийн иргэдэд 

байгаль орчин, ан амьтадыг хайрлан хамгаалах мэдээллээр 
хангах, байгаль орчны хууль зүйн мэдлэг олгох зорилгоор багийн 
төвийг тохижуулах зорилготой. Багийн төвд нэг удаагийн сургалт, 
сурталчилгаа явуулсан ба сургалтанд 45 хүн хамрагдсан байна. 
Мөн мэдээллийн төвд самбар хийжээ.

Увс аймаг Өмнө Отор нөхөрлөл
Ирвэс түүний идэш тэжээл бологч амьтадын экологи дахь 

ач холбогдол. ТХГН-ийн орчны бүсэд нутагладаг малчдад ирвэс 
болон бусад зэрлэг амьтадын талаар мэдлэг олгох, тэдгээрийн 
байгаль экологи дахь ач холбогдлыг таниулах, хүн байгалийн 
харилцан шүтэлцээг ойлгуулах сургалт, сурталчилгааг айлуудын 

2014 ОНД ИРВЭС ЭНТЕРПРАЙЗ ХӨТӨЛБӨР
нутагладаг байршлыг харгалзан үзэж хоёр хэсэг болсон зохион 
явуулсан. Сургалтанд орчны бүсэд нутагладаг 20 гаруй өрх 
хамрагдсан. Ховор амьтны талаарх мэдээ материал, танилцуулгыг 
хэвлүүлж тараасан байна.

Өвөрхангай аймаг Гэгээтийн Боргио нөхөрлөл
Өвөрхангай аймгийн Богд сумаас Ирвэс Энтерпрайз хөтөлбөрт 

нэг нөхөрлөл хамрагддаг бөгөөд тус сумын бусад байгаль 
хамгаалах нөхөрлөлүүд, иргэд ИХС-гийн үйл ажиллагаа, байгаль 
хамгаалал, ховордож буй ан амьтны талаар мэдээ мэдээлэл 
багатай байдаг. Гэгээтийн Боргио нөхөрлөл хөтөлбөрийн зорилго, 
үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, сурталчилгааг сумын бусад 
хоёр нөхөрлөлийн гишүүдэд хийсэн байна. 

Говь-алтай аймаг Зарман нөхөрлөл, Эрдэнэ сумын 
байгаль орчны алба

Байгалиа хайрлая төсөл нь экологийн боловсролыг олон 
нийтэд түгээх, байгаль орчны хууль тогтоомжийг сурталчилах 
зорилготой. Уг үйл ажиллагааны хүрээнд Говь-алтай аймгийн 
Алтай, Эрдэнэ, Цогт, Баянтоорой баг, Баянхонгор аймгийн Баян-
өндөр, Шинэжинст сумуудын байгаль хамгаалах эко бүлэг, 
холбогдох ажилтан албан хаагчид, иргэдийг оролцуулан / 120 
гаруй хүн /сургалт сурталчилгаа, төрөл бүрийн тэмцээн уралдаан 
зэргийг амжилттай зохион явууллаа. 

Байгаль хамгаалах жижиг төслийн тайлан ирүүлэхэд 
анхаарах зүйлүүд
•	 Ирвэс Хамгаалах Сангийн боловсруулсан тайлангийн маягтийн 

хүрээнд тайлангаа товч тодорхой бичиж ирүүлэх.
•	 Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой зураг, бусад материалыг 

хавсаргах
•	 Санхүүжилт авсан үнийн дүн бүхий санхүүгийн баримт 

хавсаргах
•	 Төслийн тайланг хугацаанд нь ирүүлэх / төсөл хэрэгжсэнээс 

хойш 1-3 сарын дотор /

Нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад орж, хариуцан хамгаалах 
газар нутгаа тодорхойлон орон нутгийн засаг захиргаатай байгаль 
хамгаалах гэрээ байгуулж гэрчилгээ авсан нөхөрлөлүүд

Нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа нь баталгаажиж гэрчилгээ авсан 
нөхөрлөлүүдэд “Ирвэс Хамгаалах Сан” ТББ-гаас үйл ажиллагааны 
зардалд дэмжлэг болгож дундын санд нь сард тодорхой 
хэмжээний урамшуулал олгодог.

№ Аймаг Сум Нөхөрлөлийн нэр Гэрчилгээ авсан 
нөхөрлөлүүд

1

Өмнөговь

Ноён Хан Бүргэд +
2

Гурвастэс

Тост +
3 Эвсэг  
4 Говь Булаг  
5 Эрин Зуун +
6 Жасар  
7

Баян-өлгий Сагсай

Ирвэс  
8 Эркн +
9 Даяннуур +
10 Тунгалаг Төргөн  
11

Ховд

Зэрэг Эрдэнийн Чулуу  
12

Манхан
Баатар Хайрхан  

13 Буурал Магнай +
14

Мөнххайрхан 

Баянсай  
15 Цаст Ундрага +
16 Бөөрөгнуур  
17 Бортын мандал  
18 Ахан Дүүс  
19

Чандмань
Бумбат Жаргалант  

20 Жаргалант Оргил +
21

Говь-алтай

Эрдэнэ Зарман +
22

Цогт

Баянтоорой +
23 Ээж Хайрхан +
24 Чулуун Дэнс +
25 Гэгээт +
26 Баянхонгор Богд Оргийн Долгио +
27 Өвөрхангай Богд Гэгээтийн Боргио +
28

Увс

Сагил Саальт Хүрэн +
29

Ховд
Хойд Отор +

30 Өмнө Отор +
31

Түргэн
Хавцал Түргэн  

32 Баянхайрхан  
33 Бөхмөрөн Ямаат +
34 Тариалан Хан Хөхий  

Жижиг зээл
“Ирвэс Хамгаалах Сан” ТББ нь хөтөлбөрт хамрагддаг 

малчиддаа зориулж гурван жилийн хугацаатай 10 хувийн хүүтэй 
бэлэн мөнгө болон тоног төхөөрөмжийн зээлийг олон жилийн 
турш тогтмол олгосоор ирсэн. Тоног төхөөрөмжийг зээл нь 
малчид бүтээгдэхүүнээ илүү олон тоогоор чанартай үйлдвэрлэж 
орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Харин 
бэлэн мөнгөний зээл нь хөтөлбөрт хамрагддаг айл өрх, хувь 
хүний бусад / сургалтыг төлбөр, өөр төрлийг бараа материал 
худалдан авах гэх мэт/ санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
нь дэмжлэг үзүүлдэг. Жижиг зээл нь зээлийн эргэн төлөлтөөр 
санхүүжиж дараа дараагийн оролцогчид зээл авах нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл жижиг зээл гурван жилийн хугацаатай 
авсан бол таны тогтвортой эргэн төлөлт нь өөр хүнд зээл болон 
очдог. Иймээс зээлээ хугацаанд нь төлөхгүй байх нь зээлийн 
эргэлт удааширч өөр хүн зээл авах боломжгүй болдог гэсэн үг.

Зээл авахад тавигдах үндсэн шаардлага
•	 Зээл авахаар хүсэлт гаргаж буй оролцогч Ирвэс Энтерпрайз 

хөтөлбөрт 3 жил болон түүнээс дээш хугацаагаар хамрагдсан 
цаашид тасралтгүй оролцох сонирхолтой

•	 Ирвэс Энтерпрайз хөтөлбөрийн “Байгаль Хамгаалах гэрээ”-
ний нөхцөлийг зөрчөөгүй байх

•	 Ирвэс Энтерпрайз хөтөлбөрт зээл хүссэн өргөдлөө бичгээр 
гаргасан байх ба бусад нөхцөлүүд жижиг зээлийн гэрээний 
нөхцөлөөр зохицуулагдана.
Жижиг зээлийн хэмжээ

•	 Хувь хүнд 100,000-500,000 төгрөг хүртэл /тоног төхөөрөмж, 
бэлэн мөнгө/

•	 Нөхөрлөлд 1,000,000-1,500,000 төгрөг хүртэл /тоног 
төхөөрөмж, бэлэн мөнгө/


