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ӨМНӨХ ҮГ
Говийн их дархан цаазат газар (ГИДЦГ)-ын “Б” хэсгийн Хамгаалалтын захиргаа /ХЗ/
нь Говь-Алтай аймгийн Бугат, Тонхил, Ховд аймгийн Алтай, Үенч сумдын газар нутгийн
өмнөд хэсгийг хамран орших ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын нутагт
орших Алаг хайрханы байгалийн нөөц газар (АХБНГ)-ын хамгаалалтыг хариуцан ажилладаг.
Төв Азийн их цөлийн хойд хэсэг, цөлийн экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалах,
олон улсын болон Монголын улаан номонд бүртгэгдсэн ан амьтан, ургамлын амьдрах
орчныг хамгаалах, тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор 1975 онд БНМАУ-ын АИХТ-ийн
84 дүгээр тогтоолоор ГИДЦГ-ыг байгуулсан байна. ТХГН-ийн хуулийн дагуу УИХ-ын 1995
оны 26 дугаар тогтоолоор тус Дархан цаазат газар (ДЦГ)-ын ангиллыг хэвээр үлдээжээ .
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг нь 892730 га талбайтай ба Байгаль орчны сайдын 1994 оны 177
дугаар тушаалаар хамгаалалтын бүсүүдийн хилийн заагийг тогтоосон ба онгон бүс нь газар
нутгийн 18.5%, хамгаалалтын бүс 40.8%, хязгаарлалтын бүс 40.7% тус тус эзэлж байна.
АХБНГ нь 36400 га талбайтай ба УИХ-ын 1996 оны 43 дугаар тогтоолоор байгалийн
унаган төрх, хэв шинжийг хадгалах мөн ховор, ховордож байгаа амьтан, ургамлыг хамгаалах
зорилготой хамгаалалтад авсан, Засгийн газрын 166 дугаар тогтоолоор хилийн нь заагийг
тогтоосон байна.
НҮБ-ын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны байгууллагын шийдвэрээр ГИДЦГ 1991
онд Олон улсын шим мандлын нөөц газрын сүлжээнд хамрагдсанаар Төв Азийн цөлийн
экосистемийг олон улсын түвшинд судлах, хамгаалах өргөн боломж нээгдсэн билээ.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт 1992 онд уугуул нутагтаа бүрэн устсан монгол тахийг сэргээн
нутагшуулах зорилгоор Тахь нутагшуулах эрдэм шинжилгээний туршилтын төв /ТНЭШТТ/
байгуулагдан тус газар нутгийн хамгаалалт, хяналт шалгалтыг хариуцан ажиллаж байгаад
2009 оноос эхлэн ХЗ болон өргөжсөн байна.
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд зааснаар байгалийн нөөц газрын
хамгаалалтыг орон нутаг эрхлэх үүрэгтэй боловч ховор, ховордож байгаа амьтан, ургамлыг
хамгаалах шаардлагын үүднээс АХБНГ-ын хамгаалалтыг тус ХЗ-нд хариуцуулжээ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг БОАЖЯ-наас зарласан тендерийн хүрээнд
“Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах” сэдэвт гэрээт
ажлын багцад зарцуулах санхүүжилтээр Геоэкологын хүрээлэнгийн ажилтан С.Банди, доктор
Г.Удвалцэцэг, Д.Мөнхцэцэг, ХЗ-ны дарга О.Ганбаатар нар боловсрууллаа.
Менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажилд үнэтэй зөвлөгөө, хамтарч ажиллах
санал оруулсан орон нутгийн иргэд, Орчны бүсийн аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын
газар, Хилийн цэргийн бие бүрэлдэхүүн, Геоэкологийн хүрээлэнгийн удирдлага, ХЗ-ны
ажилтнууд болон холбогдох зөвлөмж, санхүүжилт өгсөн Олон улсын тахь группийн хамт
олонд гүн талархал илэрхийлж байна.

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

5

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад цаашид анхаарч ажиллавал зохих
санал, зөвлөгөөг ХЗ-нд хүргүүлж, Зүүн гарын говь, Алтайн нурууны байгалийг хамгаалах
үйлст хамтарч ажиллана гэдэгт найдаж байна.
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР
УИХ
БНМАУ
АИХТ
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БОАЖЯ
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АХБНГ
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ЗДТГ
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ИТХТ
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ОБЗ
ТХГН
УТХГН
ТХГНОБ
ТХНУГ
ТББ
ШУА
ГЭХ
МУИС
ХААИС
МУБИС
ХоИС
ХУИС
ХХЕГ
CITES
WWF
ОУТГ
FIWI
ШХА
KLIV
ИБХ

Улсын их хурал
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс (хуучин нэрээр)
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчид(хуучин нэрээр)
Байгаль орчны яам (хуучин нэрээр)
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Газарзүйн мэдээллийн систем
Говийн их дархан цаазат газар
Хамгаалалтын захиргаа
Дархан цаазат газар
Алаг хайрханы байгалийн нөөц газар
Байгалийн нөөц газар
Засаг даргын Тамгын газар
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид
Мэргэжлийн хяналтын газар
Орчны бүсийн зөвлөл
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүс
Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газар
Төрийн бус байгууллага
Шинжлэх ухааны академи
Геоэкологийн хүрээлэн
Монгол улсын их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Монгол улсын боловсролын их сургууль
Ховдын их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Зэрлэг амьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд
худалдаалах тухай Конвенци
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
Олон улсын тахь групп
Венийн мал эмнэлгийн их сургуулийн зэрлэг амьтны экологийн институт
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг
Кonrad Lorenz Institute Vienna
Идэвхтэн байгаль хамгаалагч
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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ГИДЦГ-ЫН “Б” ХЭСГИЙН ӨНӨӨГИЙН
БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ
НЭГ. МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮНДЭСЛЭЛ, ЗОРИЛГО
1.1.Менежментийн төлөвлөгөөний үндэслэл
Биологийн төрөл зүйлийн конвенц (БТЗК)-ийн гишүүн орнуудын 2004 оны Талуудын 8
дугаар хуралдаанаас баталсан “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хөтөлбөр”-т ТХГН-ийн
дэлхий дахины сүлжээний хамрах хүрээ бага, сайн төлөвлөгдөөгүй, биологийн олон янз
байдлыг хамгаалахад оруулж буй хувь нэмэр нь өнөөгийн шаардлагад бүрэн дүүрэн
нийцэхгүй, удирдлага, зохион байгуулалтгүй байсаар байна гэжээ. Иймд үндэсний, бүс
нутгийн болон дэлхий нийтийн хэмжээнд ТХГН-ийн хамрах хүрээ, төлөөлөл, менежментийг
сайжруулах талаар яаралтай арга хэмжээ авахыг зөвлөсөн байна.
Манай улс ч өөрийн орны нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах, байгаль
орчноо хамгаалах, доройтсон орчныг нөхөн сэргээх, байгалийн харьцангуй онгон байдлыг
хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, байгалийн нөөц баялгийг нь зүй зохистой ашиглах арга хэмжээг
төрөөс баримталж буй бодлогын хүрээнд зохицуулж байгаа бөгөөд байгаль орчныг
хамгаалах, түүний тэнцвэрт байдлыг хадгалах бодлогын хүрээнд газар нутгийг тусгайлан
хамгаалах, судалж шинжлэх, зохистой ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах эрх
зүйн орчинг бүрдүүлээд байна. Төр, засгаас хэрэгжүүлсэн дэс дараатай арга хэмжээний үр
дүнд 22.5 сая га талбай бүхий газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад аваад байна. Улсын
Их Хурал (УИХ)-аас 1998 онд баталсан “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний
хөтөлбөр”-т өөрийн орны ТХГН бүрийг үйл ажиллагааныхаа урт, богино хугацааны
зорилтыг тодорхойлсон менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэхийг заасан юм.
Ийнхүү дэлхий нийтийн байгаль орчныг хамгаалах чиг хандлагад нийцүүлэн олон
улсын холбогдох конвенцийн гишүүн орны үүргээ биелүүлэх, төрийн бодлого, хууль
тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагын хүрээнд Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, түүний
орчны бүсэд болон Алагхайрханы БНГ-т байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөц
баялгийг нь зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежментийг
боловсронгуй болгох зорилгоор менежментийн төлөвлөгөөг тухайн газар нутгийн
хамгаалалтын байдал, нэн ховор амьтныг сэргээн нутагшуулах шаардлага, байгалийн
нөөцийн хамгаалалтын онцлогт нийцүүлэн тус тусд нь хийгээд, тэдгээрийг нэгтгэн
менежментийн төлөвлөгөө (2011-2015 он)-г боловсрууллаа. (Хавсралт 1, 2, 3)
ТХГН-ийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа шинжлэх ухааны байгууллага,
хамгаалалтын захиргаа, ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-т нутаг дэвсгэрээс нь хамрагддаг
сумдын төр, захиргааны байгууллагууд, төсөл, нутгийн иргэд, байгаль хамгаалагчид, орчны
бүсийн зөвлөл зэрэг оролцогч талуудтай хамтран ажиллаж, тэдгээрийн саналыг авч,
шинжлэх ухааны байгууллагуудын судалгааны дүнгтусгасан болно.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дараах
үндсэн зарчмуудыг мөрдлөг болголоо:

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

8

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

•
•

•
•
•
•

Менежментийн төлөвлөгөөг БОАЖЯ-наас батлан гаргасан “Менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулах зөвлөмж”-ийн дагуу хийх;
Менежментийн төлөвлөгөө нь тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц тул түүнийг хэрэгжүүлэх
явцдаа тухайн үед бий болох нөхцөл байдал, шаардлага, эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн
боловсронгуй болгож байх;
Оролцогч талуудын санал хүсэлтийг харгалзсан, биологийн олон янз байдлыг
хамгаалах, нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглах эрхэм зорилгод нийцсэн байх;
Улс төрийн нөлөөллөөс ангид хэрэгжиж байх;
Ирээдүйгээ харсан, 5-аас доошгүй жилийн зорилтыг шийдвэрлэхээр төлөвлөсөн байх;
Хамгаалалтын захиргааны менежментийг хэрэгжүүлэх тулгуур баримт бичиг байх зэрэг
болно.

1.2. Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний үндсэн зорилго нь ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг,
АХБНГ-ын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, нэн ховор амьтан болох тахийг сэргээн
нутагшуулах, байгалийн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлийн дараах асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд чиглэнэ:
• Хамгаалалтын захиргаа, сум, баг, нутгийн иргэдийн байгаль хамгааллын хамтын
ажиллагааг сайжруулах;
• Байгаль орчны сурталчилгааны болон мэдээлэл түгээх ажлыг сайжруулах;
• ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн орчны бүсийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг
үзүүлэх;
• Хамгаалалт, хяналт шалгалт, мониторингийн ажлыг сайжруулах;
• Судалгаа шинжилгээний ажлыг сайжруулах;
• Аялал жуулчлалыг зохистой хэлбэрээр хөгжүүлэх;
• Гадаад орон, олон улсын байгууллага, хандивлагчидтай хамтран ажиллах.
Менежментийн төлөвлөгөөнд ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын байгалийн унаган
төрхийг хадгалах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах зорилго бүхий хамгаалалтын
горим, дэглэмийг сахиулах, байгалийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх
зорилгыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээлүүдийг ТХГН-ийн менежментэд оролцогч
талуудын оролцоотойгоор тодорхойлон гаргасан бөгөөд уг бэрхшээлүүдийг бууруулах,
арилгахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хугацаа, оролцох талууд, шаардагдах төсөв
хөрөнгийн хамт тусгасан болно.
1.3. Менежментийн төлөвлөгөөний ач холбогдол
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа менежментийн төлөвлөгөөтэй байснаар
дараах үр дүнд хүрэх боломжтой болох юм:
• Зүүн гарын говийн цөл, цөлөрхөг хээрийн эмзэг экосистем, эндемик зүйлүүд,
давтагдашгүй өвөрмөц тогтоц, унаган төрхийг хадгалан үлдээх;
Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он
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Монгол оронд устаад байсан тахийг уугуул нутагт нь сэргээн нутагшуулах, олон улсын
болон Монгол улсын улаан номонд орсон ховор амьтан, ургамал, тэдгээрийн амьдрах
орчныг хамгаалах;
Байгалийн нөөц баялаг, бэлчээрийн нөөцийг судлах, хамгаалах, зохистой ашиглах,
хамгаалах, нөхөн сэргээх;
Байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг түшиглэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх, нутгийг орлогын
өөр эх үүсвэртэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэх, тэдгээрийг орон нутгийн эдийн засгийн
түшиг тулгуур болгоход чиглүүлэх;
Цөлийн бүсийн ус, түлшний хэрэгцээг байгальд сөрөг нөлөөгүйгээр зохицуулах;
Ховор амьтан, ургамлын нөөцийг тогтоох, хамгаалах, нөхөн сэргээх биотехникийн арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
Биологийн олон янз байдлын талаар олон улс болон Монгол улсын хэмжээнд
сурталчлан таниулах;
Байгаль хамгаалах ажилд нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, орчны бүсийн
иргэдийн амьдралын нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, улмаар бүс нутгийн
тогтвортой хөгжлийг хангах;
Цөлийн экосистем, биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад гадаадын тусламж,
дэмжлэг, хөрөнгө оруулалтыг татах, гадаад хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэх
боломж нээгдэх болно.
1.4. Менежментийн эрх зүйн баримт бичгүүд

Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт 1995 оноос хойш Улсын Их Хурлаас
батлан гаргасан байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон 31 багц хууль мөрдөгддөг бөгөөд
эдгээрээс нэн тэргүүнд Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Газрын тухай, Тусгай хамгаалалттай
газар нутгийн тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай, Амьтны
аймгийн тухай, Байгалийн ургамлын тухай, Ойн тухай, Усны тухай хуулиуд, тэдгээртэй
нийцүүлэн гаргасан Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол, Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын сайдын баталсан журмуудыг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажилладаг.
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт нэн түрүүнд мөрдөж байгаа эрх зүйн баримт
бичгүүдийг хавсралт 4-т үзүүлэв.
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ХОЁР. ГОВИЙН ИХ ДАРХАН ЦААЗТАЙ ГАЗРЫН “Б” ХЭСЭГ НЬ ОЛОН
УЛСЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ ГАЗАР НУТАГ БОЛОХ НЬ
2.1. Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг
2.1.1. Говийн их ДЦГ байгуулагдсан түүх, зорилго
Төв Азийн их цөлийн хойд хэсэг, цөлийн экосистемийг хамгаалах, Монгол оронд
төдийгүй дэлхийд ховордож олон улсын болон Монгол улсын улаан номонд орсон хавтгай,
мазаалай, тахь, хулан, хар сүүлт зээр, ирвэс, шилүүс, аргаль, янгир, жороо тоодог зэрэг ан
амьтан, тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах, тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор 1975
онд БНМАУ-ын АИХТ-ийн 84 дүгээр тогтоолоор ГИДЦГ-ыг “А”, “Б” гэсэн үндсэн хоёр
хэсэгтэйгээр байгуулсан байна. Хожим энэ газар нутаг ТХГН-ийн хуулийн дагуу ДЦГ-ын
шалгуурт бүрэн нийцэж байгаа учраас УИХ-ын 1995 оны 26 дугаар тогтоолоор ДЦГ-ын
ангиллаар нь хэвээр баталсан байна.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг нь 1992 оноос хойш уугуул нутагтаа бүрэн устсан монгол тахийг
сэргээн нутагшуулах, өсгөн үржүүлэх, бие даан амьдрах чадвартай популяци бий болгох,
говь, цөлийн экосистемийг судлан хамгаалах, унаган төрх байдлыг нь хадгалан үлдээх
үндсэн зорилготой болж өөрчлөгдсөн.
Байгаль орчны сайдын 1994 оны 177 дугаар тушаалаар ДЦГ-ын хамгаалалтын
бүсүүдийн хилийн заагийг нь тогтоосон байна.
1991 онд НҮБ-ын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны байгууллагын шийдвэрээр Олон
улсын шим мандлын нөөц газрын сүлжээнд хамрагдсанаар эрдэм шинжилгээний мэдээлэл
солилцох, Төв Азийн цөлийн экосистемийг олон улсын түвшинд судлах, хамгаалах өргөн
боломж нээгдсэн билээ.
ДЦГ-ыг байгуулсан нь говь, цөлийн унаган төрх байдлыг хадгалж, биологийн олон янз
байдлыг хамгаалж судлан ирээдүй хойч үедээ үлдээх ач холбогдолтой юм.
2.1.2. Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсгийн байршил, газар нутгийн хэмжээ,
хамгаалалтын бүсүүд
Газар зүйн байршил: ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг нь Монгол орны баруун урд хэсэг Алтайн
нурууны өвөрт Говь-Алтай аймгийн Бугат, Тонхил, Ховд аймгийн Алтай, Үенч сумдын урд
хэсгийг хамран Монгол-Хятадын хил дагуу оршдог.
Энэ хэсэг нь физик газар зүйн мужлалаар Говийн их мужийн Алтайн өмнөх говийн
мужийн Зүүнгарын говийн тойрогт хамаарагдана.
Байгалийн бүс бүслүүрийн хувьд нутаг дэвсгэрийн ихэнх хэсэг нь жинхэнэ цөлийн
бүсэд, баруун хойт хэсэг нь хэт гандуу цөлийн бүсэд, зүүн урд хэсэг нь уулын заримдаг
цөлийн бүсэд тус тус хамаарагдана.
Экологи-газарзүйн мужлалаар Төв Азийн заримдаг цөл, цөлийн их мужийн Зүүнгарын
говийн мужийн Бор цонж-Хонин усны говийн дэд мужид хамаарагдана.
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Газар нутгийн хэмжээ: ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн газар нутгийн хэмжээ нь 892.7 мян. га
талбайтай. Газар нутгийн 73.3 хувь нь Ховд аймагт, 26.7 хувь Говь-Алтай аймагт тус
харъяалагдана.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн газар нутгийн хилийн заагийг хавсралт 5, зураг 1-д, засаг
захиргааны нэгжээс хамрагдах байдлыг зураг 2-т тус тус үзүүлэв.
Газрын нэгдсэн ангиллаар авч үзэхэд тус ДЦГ-ын 68.11 хувь нь хөдөө аж ахуйн газар,
31.87 хувь нь ойн сан бүхий газар, 0.02 хувь нь зам, шугам сүлжээний газар тус тус эзлэх ба
газрын нэгдмэл сангийн ангиллаар засаг захиргааны нэгж тус бүрээр ангилсан байдлыг
хүснэгт 1-д үзүүлэв. Хөдөө аж ахуйн газрын 96.8 хувийг бэлчээр, 2.8 хувийг элстэй бэлчээр,
0.4 хувийг хужир, мараат бэлчээр тус тус эзэлж байна.
Хүснэгт 1.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн нутаг дэвсгэрийн газрын нэгдмэл сангийн ангилал
Үүнээс
Нийт
Үүнээс
Ойн сан
Зам шу№ Аймаг
Сум
талбай
ХАА-н
бүхий
Элстэй
Хужир,
гам сүлБэлгазар
(га)
бэлчээр
мараат
газар
жээний
чээр
(заг)
бэлчээр
Үенч
56320
26998
26698
300
60
29262
1 Ховд
Алтай 598310
445843
435483
9585
775
75
152392
ДҮН
654630 472841
462181
9585
1075
135
181654
62505
58575
2700
1230
22
74843
Тонхил 137370
Говь2
Бугат
100730
72664
67964
4700
22
28044
Алтай
ДҮН
238100 135169 126539
7400
1230
44
102887
НИЙТ ДҮН
892730 608010
588720
16985
2305
179
284541
0.02%
31.87%
100.0% 68.11%
Талбайн хувиар
авч үзвэл
- 100.0%
96.8%
2.8%
0.4%
Хамгаалалтын бүсүүд: Байгаль орчны сайдын 1994 оны 177 дугаар тушаалаар
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн дотоод бүсүүдийн хилийн заагийг тогтоосон ба үүнийг хавсралт 6,
зураг 3-т үзүүлэв. Хамгаалалтын захиргаа ТХГН-ийн тухай хуулиар заасан хамгаалалтын
бүсийн дэглэмийг мөрдөн ажиллаж байна.
Өнөөгийн байдлаар ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн онгон бүс нь хэсгийн нийт газар нутгийн
18.5 хувийг, хамгаалалтын бүс нь 40.8 хувийг, хязгаарлалтын бүс нь 40.7 хувийг тус эзэлж
байна.
Өнгөрсөн 20 шахам жилийн хамгаалалт, судалгааны ажлын үр дүн болон байгаль цаг
агаарын өөрчлөгдөж байгаа байдалтай уялдуулан онгон, хамгаалалтын бүсүүдэд зарим
өөрчлөлт оруулах шаардлага гарч байгаа бөгөөд үүнийг БОАЖЯ-нд танилцуулж
шийдвэрлүүлэхээр төлөвлөж байна.
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2.2. Алаг хайрханы байгалийн нөөц газар
2.2.1. Алаг хайрханы БНГ-ын байршил, байгуулагдсан түүх, зорилго
Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын нутаг дэвсгэрт орших Алаг хайрхан уул нь аргаль,
янгир, ирвэс, шилүүс, хойлог зэрэг ховор ан амьтад тархсан, вансэмбэрүү, юмдүүжин,
сэржмядаг, бамбай, нохойн хошуу зэрэг эмийн ургамал ургадаг Алтайн нурууны дунд хэсгийн
өндөр уулсын төлөөлдөг байгалийн үзэсгэлэнт нутгуудын нэг юм.
Сүүлийн жилүүдэд эмийн ургамлыг их хэмжээгээр замбараагүй түүх явдал гарч, хүний
үйл ажиллагааны нөлөөгөөр амьтан, ургамлын нөөц хомсдож байсан учраас УИХ-ын 1996 оны
43 дугаар тогтоолоор байгалийн унаган төрх, хэв шинжийг хадгалах мөн ховор, ховордсон
амьтан, ургамлыг хамгаалах зорилгоор байгалийн нөөц газрын ангиллаар улсын тусгай
хамгаалалтад авсан байна.
Алаг хайрхан уулын хажуу эгц бөгөөд эртний мөстлийн үеийн мөсөн голын нөлөөгөөр
үүссэн хунх, тэвшин хөндий элбэг. Энэ нутаг нь Алтайн уулт өндөрлөгийн мужид багтдаг
бөгөөд Бүс, Барзан, Алаг хайрхан, Буга хайрхан, Бага хайрхан зэрэг салбар уулсаас тогтоно. Энэ
уул нь зүүн талаасаа маш хэц, энэ уулын орой дээрээс Ховд аймгийн Баатар хайрхан, Завхан
аймгийн Отгонтэнгэр, Говь-Алтай аймгийн Сутай хайрхан зэрэг мөнх цаст уулс, Шарга, Цэнхэр
номин, Хонь усны говиуд тод харагддаг. Алаг хайрхан уулын ноён оргил нь д.т.д 3738 м өндөрт
оршдог бөгөөд Бугат сумын олон гол, горхи, булаг шандууд энэхүү уулнаас эх авч урсдаг. Алаг
хайрхан уулнаас Их, бага Улиастайн гол эх аван урсаж Алаг нуурт цутгадаг, уг голын хөндий
нь улиас модон төгөлтэй ба дээр үед энэ нутагт хар мод ургадаг, халиун буга идээшиж байсны
ул мөр болох хар модны өгөрсөн хожуул, бугын эврийн хугархай одоог хүртэл хадгалагдан
үлдсэн. Сүүлийн жилүүдэд энэ газарт халиун буга тохиолдлын байдалтай нутагших болсон.
2.2.2. Алаг хайрханы БНГ-ын хилийн зааг, газар нутгийн хэмжээ
Засгийн газрын 1996 оны 166 дугаар тогтоолоор Алаг хайрхан уулын БНГ-ын хилийн
заагийг нь тогтоосон байна. Алаг хайрханы БНГ-ын хилийн заагийг зураг 4-т үзүүлэв.
Алаг хайрхан БНГ-ын хилийн зааг: Бижийн голын зүүн талын 2526.0 тоот, зүүн хойш
орших 2924.0 тоот, Цалуугийн хонхорын эхээр хөндлөн гарч 3168.0 тоот, 3056.0, 3148.0
тоотууд, зүүн урагш орших 3145.0 тоот, баруун урагш орших 3385.0 тоот, зүүн урагш орших
2750.0, 2975.0 тоотууд, Улаан зайвар (2958.6), баруун урагш орших Сонгинотын бор (2827.0),
зүүн урагш орших 2441.0 тоот, урагш орших Бага гол, Улиастай голын уулзвар, зүүн урагш
орших 1920.0 тоот, баруун тийш орших 2203.3 тоот, баруун хойш орших 2673.0 тоот, Дунд
хайрхан уулын өвөрт орших булаг, 2156.0, 2425.0, 2526.0 тоотууд.
Газар нутгийн хэмжээ: Алаг хайрхан уулын байгалийн нөөц газар нь 36400 га талбай
бүхий газар нутгийг хамардаг. Газрын нэгдмэл сангийн ангиллаар БНГ нь бүхэлдээ хөдөө аж
ахуйн газарт хамаарагддаг ба хөдөө аж ахуйн газар нь нийтдээ бэлчээрт ордог.
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2.2.3. Алаг хайрханы БНГ-ын байгалийн нөхцөл
Байгалийн мужлал, ландшафт: БНГ-ын газар нутгийн ихэнх хэсэг нь Алтайн уулархаг
их мужийн Монгол Алтайн хөмбөн-цулдам уулт өндөрлөгийн мужийн Алтайн өмнөд хэсгийн
хөмбөн-цулдам уул, уулс дотоодын хотгор бүхий уулын нуга, уулын хээрийн дэд мужид, БНГын зүүн өмнөд хэсгийн багахан газар нутаг Алтайн уулархаг их мужийн Говь-Алтайн бэлэрхэг
уулын мужийн Говь-Алтайн баруун хэсгийн бэлэрхэг уул, уулс дотоодын хотгор бүхий цөлжүү
хээр, заримдаг цөлийн дэд мужид тус тус хамаарагдана. БНГ-ын өмнөд хэсгийн багахан газар
нутаг Төв Азийн өндөрлөг тал, хотгор, уулт их мужийн Баруун хуурайн бэлэрхэг уул, уулс
хоорондын хотгор бүхий цөлийн мужид хамаарагдана. (Зураг 5.)

Алаг Хайрхан Уул

БНГ-ыг ландшафтын ангиллаар авч үзвэл газар нутгийн дийлэнх ихэнх хэсгийг нь
өмнөдийн хуурай хээр, нугат хээр, хуурай хээртэй хосолсон хээр болон хээр, уулын нуга,
цөлөрхөг хээртэй хосолсон өмнөдийн хуурай хээрийн ландшафт бүрдүүлнэ. БНГ-ын газар
нутгийн багахан хэсгийг умардын хуурай хээр, өмнөдийн хуурай хээр, цөлөрхөг хээр, хээртэй
хосолсон хуурай хээр, умардын цөл, цөлөрхөг хээртэй хосолсон заримдаг цөл болон өмнөдийн
цөл, элсэн хам бүрдэл, мараа, заримдаг цөлтэй хосолсон умардын цөлийн ландшафт
бүрдүүлдэг.

•
•
•
•
•

Газрын гадарга: БНГ нь газрын гадаргын дараах ангилалд хамаарагдана. (Зураг 6.) Үүнд:
Хэрчигдсэн, бөмбөгөр оройтой өндөр уулс;
Бага зэрэг хэрчигдсэн, уулс, цав толгод бүхий тэгширсэн оройтой өндөр уулс;
Их хэрчигдсэн, хажуу налуу бүхий дундаж өндөр уулс;
Бага болон дунд зэрэг хэрчигдэлтэй дундаж өндөр уулс;
Хэрчигдэл ихтэй чулуурхаг хажуутай нам уулс.

Уур амьсгал: Байгалийн эрс тэс уур амьсгалтай, хур бороо бага, жилд унах тунадасны
хэмжээ олон жилийн дунджаар 71,5 мм, жилийн хамгийн дулаан 7 дугаар сард 36 хэм, хамгийн
хүйтэн 1, 2-р сард 40 хэм, агаарын дундаж температур зунд +28 хэм, өвөлд -27 хэм байдаг.
Жилийн ихэнх хугацаанд гол төлөв баруун хойт зүгийн салхитай байх бөгөөд хавар, намарт үе үе
секундэд 20-30 м/с хурдтай салхилдаг.
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Хөрсөн бүрхэвч: Алаг хайрхан уул нь уулын хүрэн хөрстэй, ХААЯ-ны 1961 оны
судалгааны экспедицийн тодорхойлсноор уулын бэл, нам газраа хээрийн хөнгөн механик
бүтэцтэй 3-р зэргийн элсэнцэр болон чулуурхаг хөрстэй.
Ус зүй: Алаг хайрхан уулын байгалийн нөөц газрын хилийн зааг дотроо 3 нуур, 9 гол,19
цэнгэг сайхан устай булаг, шандтай. Тухайлбал: Хярын, Баажгана, Хавчиг зэрэг нуурууд, Их,
бага Улиастай, Хөх сайр, Цагаан сайр, Цахир амны, Өлзийт, Хатуу, Бижийн зэрэг голууд,
Хөтлийн, Бяцхан, Дунд, Хойт захын, Ар цагаан сайрын, Хөх дугуйн, Цахир бураатын,
Цалуугын Баруун, Дунд, Зүүн булагууд, Улаан богочийн, Олон булаг, Урд ба Дунд зуслангийн
Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он
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булаг, Дагшин, Улаан бэлчирийн, Ширээгийн, Хатуугийн хөндлөн гэх мэт булгууд, Алаг
хайрханы цагаан хадны, Дагшингийн гэх мэт рашаануудтай. Цахир ам, Хар ангилаг, Өлзийтийн
булгууд нийлж Цалуугийн гол болж улмаар их, бага булаг, шандуудыг нийлүүлэн Бижийн гол
болон урсаж үерлэсэн үедээ Бижийн голын далан, услалтын систем баригдахаас өмнө Хонь
усны баян бүрдэд хүрдэг байжээ.
Амьтны аймаг: Алтайн нурууны үндсэн төлөөлөл болох ирвэс, янгир, монгол тарвага,
урт сүүлт зурам, туулай, чоно, үнэг, хярс, суусар, үен, үмхий хүрэн, шилүүс, мануул, сарьсан
багваахай зэрэг хөхтөн амьтад, хойлог, цасны ахуунь, хахилаг, хөхөө, өвөөлж, харцага, тас,
бүргэд, элээ, хэрээ, ногтруу, сар, хун, галуу, нугас, ангир, тогоруу, ёл, шар шувуу, ууль,
турлиах, шонхор, хөх бух, богширго, хараацай зэрэг өвөлждөг болон нүүдлийн шувууд , улаан
номонд бүртгэгдсэн толбот гүрвэл, могой гүрвэл зэрэг мөлхөгчид амьдардаг.
Ургамлын аймаг: Алаг хайрханыг эмийн ургамлын уул гэж нутгийн ард түмэн ярьдаг.
Энэ ууланд хамгийн тэгээмэл тархсан эмийн ургамал бол Эрээн гомбо юм. Уулын хярын хэсэгт
Вансэмбэрүү , уулнаас эх авсан голуудын эхэнд Егүүшин, Минж наваг, Сэржмядаг, Хөх сайрын
эхэнд хярын нохойн хошуу, бамбай, үнэрт арц, Хөх жалга, Ганц салаанд Юмдүүжин цэцэг,
Гүнзэнд зэсцарван гэх мэт эмийн ургамалууд ургадаг. Алтайн зэрлэг сонгино, тошлог,
улаалзгана зэрэг ахуйн хэрэгцээд өргөн ашилагддаг ургамлууд түгээмэл ургана. Улиас, Хус,
Бургас, Арц, Эмгэлж, Тавилгана, Тосон торлог, Балга, Яргай, Гадингар, Харгана зэрэг модлог
ургамалуудтай. Эдгээр эмийн ач холбогдол бүхий ургамалуудыг байгалийн жамаар нөхөн
сэргээгдэх нөхцөлийг нь алдагдуулахгүйгээр ашиглах тал дээр ХЗ анхааран ажиллах нь зүйтэй
юм.

Вансэмбэрүү цэцэг

Хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөл: Алаг хайрханы БНГ-ын баруун талын багахан хэсэг нь
хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөлд харьцангуй хүчтэй орсон байна. Энэ нь тэнд бэлчээр ашиглалт
их байгааг харуулна. БНГ-ын газар нутгийн ихэнх хэсэг хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөлд
харьцангуй бага орсон байна гэдэг нь зураг 7-гоос харагдана.
Алаг хайрхан уулыг нутгийн иргэд эрт үеэс тахин шүтэж ирсэн уламжлалтай учраас газартай
зүй бусаар харьцах, мод, ургамлыг тасдах, хад чулуу хөндөх, булаг, усыг бохирдуулахыг
цээрлэдэг тул энд ашигт малтмал эрэх, хайх, олборлох зөрчил одоо болтол илрээгүй байна.
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2.3. ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн байгалийн нөхцөл, нөөц баялаг
2.3.1. Геологийн тогтоц, ашигт малтмал
ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт дунд төрмөл, шинэ төрмөлийн хурдас чулуулаг өргөн тархсан тул
геологийн хөгжлийн түүхийг танин мэдэхэд их ач холбогдолтой юм. ДЦГ нь дунд төрмөлийн
мезозойн хурдас чулуулгаас бүрдэж, ихэвчлэн нуурын сав газар, уулсын бэл хормой, голын
хөндийн саваар хуран тогтжээ. Энэ үед тогтсон хурдас ихэвчлэн чийглэг, дулаан уур амьсгалтай
нөхцөлд бүрэлдэн тогтсон байдаг бол цэрдийн сүүлч, гуравдагч галавын үед тогтсон хурдас гол
төлөв халуун, хуурай гандуу уур амьсгалын нөхцөлд үүссэн байна. Энэ үед эрээн алаг ба улаан
өнгөтэй элс, элсэнцэр наанги баргилт, хайрга гэх мэт хурдас тогтсон байна.
Цэрдийн хожуу үеийн хурдас нь нуурын сав газарт хурж үүссэн байсан бол дунд
төрмөлийн эринд уул тогтох хөдөлгөөний улмаас нуурын сав газар хэдэн удаа өргөжин тэлж,
хурдсын шинж байдал өөрчлөгдсөн байна.
Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

22

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

Шинэ төрмөлийн эрин үед тогтсон хурдсын талбай нилээд багасаж нуур, голын саваар
эрээн наанги шороо, элс, баргилт, хайрга мэтийн хурдас хуримтлагдсан байна.
Неогений галавын үеэс эхлэн одоогийн гадарга хэлбэржин тогтож, уул нуруу уулс
хоорондын хонхор хотгорууд орчин үеийнхээ төрх байдал шинжийг олж тогтсон байна.
ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт геологийн нарийвчилсан хайгуулын ажил хийгдээгүй ба одоо л
дөнгөж 1:50000-ын зураглалын ажил эхлэлийнхээ шатанд явж байна. Энэ нутагт хүрэн нүүрс,
чулуун нүүрс байх магадлал өндөр байдаг. Нүхэнгийн нуруунд полиметаллын орд газрыг
малтаж байсан ором үлдсэн байдаг.
2.3.2. Хотгор, гүдгэрийн онцлог
Газрын гадаргын хувьд дундаж өндөр уул, нам уул, уулс хоорондын хотгор хөндий, цав
толгод, суурьт тал гэсэн хэв шинжит газрын гадаргатай.
Өндөр уулс: ДЦГ-ын өмнөд хилээр Байтаг богдын бүлэгт багтах Бага Хавтаг (2699 м), Их
Хавтаг (2918 м), Хөх Өндөр (2553 м), Тахийн шар нуруу (2725 м) зэрэг эрс эгц хажуутай, гүн
хавцал ам хөндийтэй сайр, гуу жалга, эрэгцэг мөргөцөг ихтэй, бартаат, хад чулуу ихтэй уулс
дархан газрын хил болон зүүн тийш өргөрөг дагуу байрласан өндөр уулс байдаг. Хэд хэдэн
зэрэгцсэн нуруудаас тогтсон. Байтаг богд, салбар нурууд нь нийтдээ 150 гаруй км үргэлжилнэ.
Дундаж өндөр уулс: Мэргэн (1772 м), Ямаат (2014 м), Зээг (1893 м), Шуургат (1852 м),
Цахир (1839 м) зэрэг өндөрлөг уулс, Халтар (1537 м), Банзайн хүрэн (1541 м), Ямбат толгой
(1582 м), Яст (1659 м), Галбын гозгор (1594 м), Халзан бүргэдэй (2105 м), Хөндлөн (1978 м),
Ширээ хайрхан (2081 м), Дуут (2468 м), Тангадын хар уул (1834 м), Товх хүрэн (1650 м), Улаан
ташуу, Гашуун хар, Уушгийн улаан (1888 м) зэрэг дундаж өндөр уулс, Нүхэн (1798 м), Эргүү
хар (1785 м), Тэрэгт хүрэн (1793 м), Цахир (2145 м), Хүрэн богд (2234 м) зэрэг уул, нурууд
ДЦГ-д байдаг. Эдгээр уулс нь ихэнхдээ эгц цавчим орой, хад асга ихтэй, өгөршилд ихээхэн
автагдсан байдаг. Энэ уулсын гадаргад ил гарсан чулуулаг өгөршин үйрч, хурц өнцөг, ирмэгтэй
сэвсгэр болон элсэн хурдсыг ихээр үүсгэсэн байдаг ба хэдийгээр уулын хуурай хээр зонхилох
боловч хөрс, ургамлын бүрхэвч төдийлөн сайн тогтворжоогүй, ус, салхины элэгдлийн, зарим
газартаа элэгдэл хуримтлалын гадарга зонхилно.
Нам уул, толгод: ДЦГ-ын нутагт Сэртэн (1482 м), Эрээн толгой (1148), Худгийн толгой
(1419м), Тахийн усны хар (1395 м), Таван толгой, Халтарын толгой, Тасархай хар, Бурз, Шал
хар, Ганган хар, Хонь усны адгийн бор толгой, Говийн элсэн толгой, Загийн толгой гэх мэт нам
уулс, толгодтой. Эдгээр нь Алтайн цаад говийн уулс хоорондын хөндийд уул, нуруудаас тасарч,
харьцах өндрийн зөрүү, эзлэх талбай багавтар, хад асга ихтэй боловч малын бэлчээрлэлтэд муу
нөлөө үзүүлэхгүй харин ч хаврын улиралд мал төллүүлэх болон цас бороо, шуургатай үед
нөмөр нөөлөгтэй, бичил орчин болдог байна. Мөн судалгаа, шинжилгээ, хяналт шалгалтийн
ажлыг хэрэгжүүлэх орчны ажиглалтад чухал үүрэгтэй байдаг.
Уул хоорондын хотгор, хөндийнүүд: ДЦГ-т томоохон уулс хооронд Тахийн тал, Хагийн
хоолой, Хүрэн дэл, Сухайт, Ёлхоны эхний хөндий зэрэг томоохон хөндийнүүд нилээд талбайг
эзлэн оршдог байна. Эдгээр хотгор хөндийнүүдэд зарим хэсэгт нь бага зэргийн бөөн тарамцаг
байдалтай, зарим хэсэгт нь өөр хоорондоо жалга хөндий хоолойгоор тусгаарлагдсан цав
толгодын хэв шинжийн гадарга бас тохиолдоно.
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Суурьт тал: Энэ хэв шинжийн гадарга нь ДЦГ-т ихээхэн талбайг эзлэн оршино.
Тухайлбал Хонин усны говь, Ёлхоны хоолой, Давсан хуурайн хотгор, Ёлхоны эхэн тал зэрэг
тэгшивтэр гадаргатай говийн гөлтгөнөт бор хөрстэй, багалуур, бударгана зэрэг өвслөг
ургамалтай боловч ургамал нь тачир, сийрэг, гадарга нь нар, салхины өгөршлийн үйл явцад
эрчимтэй автагдсан төдийгүй говийн наранд өгөршсөн хар бараан өнгийн хайрга, хайрганцар,
элсэн хурдсаар хучигдсан байна.
Мөн Бор цонжийн говь, Баруун хуурай, Давсан хуурай, Хоол, Ёлхоны хоолой, Тахь усХонин усны говь зэрэг уудам говьтой. Тахийн талын Бижийн гол орчмын нутаг нь хойд
талаараа Дуут, Илмэн, Сэрвэн зэрэг говийн бэсрэг уулсын бэл хормой хөндий, талархаг хотгор
гүдгэр тархсан байна. ДЦГ-ын хамгийн өндөр цэг нь Тахийн шар нурууны бүлэг нуруудын ноён
оргил болох далайн түвшнээс дээш 2725 м-т орших Хөх өндөр уул, хамгийн нам цэг нь далайн
түвшнээс дээш 1146 м-т орших Цонжийн эрээн толгой юм.
ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрийн гадаргыг морфоструктурын хувьд хэд хэдэн үндсэн ба дэд
хэсэгт хуваан үздэг ба тектоник-элэгдлийн, элэгдэл хуримтлалын, хуримтлалын хэв шинжит
гэсэн дараах үндсэн хэсэгт хуваана:
• ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрийн өндөр уулс болон дундаж уулс нь тектоник–элэгдлийн шовх
оройтой, эгц хажуутай ихээхэн хэрчигдсэн бэсрэг уулсын дэд хэв шинжийн бүлэгт багтах
ба уулсын дээд хэсэг, хажуугаар чулуун асга ихээхэн тархсан, оройн хэсэгтээ хүйтний
өгөршил, салхи, усны элэгдэлд орж элэгдлийн хэмхдэс хурдас уулын бэл хормойд
хуримтлагдан угаагдлын болон хүндийн хүчний үйлчлэлээр үүссэн хурдас ихтэй;
• Элэгдэл хуримтлалын хэв шинжит хотгор гүдгэрт ДЦГ-ын цав толгод, суурьт талын
хотгор гүдгэрүүд хамрагдах ба энэ нь тектоник нөлөө харьцангуй бага, харин гадаад
хүчний өгөршил, ус, салхины элэгдүүлэх үйл явц хүчтэй явагддаг байна;
• Хуримтлалын хэв шинжит хотгор гүдгэрт тус ДЦГ-ын уулс хоорондын хотгор хөндий,
орчны бүсэд орших Бодонч, Үенч голын хөндийнүүд багтана. Гадаргын энэ хэв шинжид
цөлөрхөг хээрийн хөрс, ургамал зонхилон ургана;
• Эдгээр хэв шинжээс гадна тус ДЦГ-т салхины нөлөөгөөр үүссэн гадаргын хэлбэрүүд
болох элсэн манхан, гүвээ, зоо, далангууд түгээмэл тархана.
2.3.3. Ландшафт-экологийн онцлог
Байгалийн мужлалаар энэ хэсэг нь Төв Азийн өндөрлөг тал, хотгор, уулт их мужийн уул
хоорондын хотгор ба бэлэрхэг уул бүхий баруун хуурайн цөлийн мужид багтана.
Ландшафтын ангиллаар газар нутгийн 26.0 хувийг тойром, мараа, элсэн хам бүрдэлтэй
хосолсон өмнөдийн цөлийн ландшафт эзлэх ба мараа, тойром, элсэн хам бүрдэлтэй хосолсон
хэт гандуу цөл 19.0 хувийг заримдаг цөл, элсэн хам бүрдэлтэй хосолсон умардын цөл 18.4
хувийг, мөн мараа, элсэн хам бүрдэлтэй хосолсон өмнөдийн цөлийн ландшафт 15.2 хувийг тус
тус эзэлнэ.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн ландшафтын ангиллыг зураг 8, хөрс-ургамлын ангиллыг зураг 9-д
тус тус үзүүлэв.
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2.3.4. Уур амьсгалын онцлог
Уур амьсгал нь эх газрын эрс тэс шинжтэй, өвөл нь 1-р сарын дундаж температур -200 -240
хүйтэн, хамгийн халуун нь 7-р сард + 42.30 болдог байна. Хөдөө аж ахуйд нэн чухал ач
холбогдолтой ургамлын дулаан хангамжийн гол үзүүлэлт нь агаарын хоногийн дундаж
температур 10 хэмээс дээш дулаан байх үеийн температурын нийлбэр юм. Энэ температурын
нийлбэрийн хэмжээ, хуваарилалт өргөрөг, байгалийн бүс бүслүүрийн онцлогоос хамаарч манай
оронд 1000-3000 хэмийн хооронд хэлбэлздэг бол ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт 30000С буюу заримдаа
түүнээс ч илүү гардаг байна. Алтайн өвөр говийн хувьд тус ДЦГ-ын уур амьсгал нилээд
ялгаатай, өөрийн гэсэн онцлогтой бөгөөд жилийн дундаж температур +10 +3.50–ын хооронд
хэлбэлздэг. Энэ нь дулааны улирлын үргэлжлэх хугацаа урт, үнэмлэхүй халуун-хүйтэн
харьцангуй их байдагтай холбоотой. Энд хавар, намрын 0 градусын хооронд үргэлжлэх хугацаа
200 гаруй хоног байдаг нь уулархаг их мужуудаас 20 хоногоор илүү байна.
Хур тунадас бага, жилд дунджаар 39-65 мм тунадас унана. Нам дор нутгаар 50-55 мм,
ууландаа 55-65 мм хур тунадас унадаг. Энэ унаж буй хур тунадасны 77.3 хувь нь дулааны
улиралд, 22.7 хувь нь хүйтний улиралд унадаг байна.
Өнгөрсөн 2009-2010 онд шилжих өвөл тус нутагт байгалийн гамшиг тохиолдож 2009 оны
12-р сарын 30-наас 2010 оны 1-р сарын 7-ны өдөр хүртэл тасралтгүй их хэмжээний цас орсон.
Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын цаг уурын харуулын мэдээгээр энэ үед говь, тал газартаа 40
см, уулсын бэл, Тахийн тал орчимд 60-70 см, өндөр ууландаа 1.0 м хүртэл цасан бүрхүүл
тогтсон байна.
ХЗ-ны автомат багажаар хэмжсэн өдрийн дундаж температурын хэлбэлзэл
2009.11.01-2010.04.25 ны хооронд
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Энэ нутгийн уур амьсгалын бас нэг онцлог нь салхи юм. Салхины горим нь тухайн газар
нутгийн онцлог, агаар мандлын орчил урсгал, улирлын байдлаас ихээхэн шалтгаална. Салхины
горимыг илэрхийлэх гол үзүүлэлт нь зонхилох салхины чиглэл, түүний давтагдал, хурд юм.
ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрийн салхины чиглэл нь баруунаас 46.8 хувь, хурд нь 4.8 м/сек, зүүн өмнө,
зүүн хойт, зүүн, баруун өмнөөс 6.8-8.0 хувь, хурд нь 4.7-7.0 м/сек тус тус зонхилдог байна.
Салхины дундаж хурд 2.3-3.6 м/сек байх боловч хамгийн их хурд 40 м/сек хүрдэг байна ба
энэ нь манай орны салхины дээд хэмжээ гэж үзэж болно. Уур амьсгалын хувьд жил, улирлын
доторх температурын хэлбэлзэл ихтэй, нилээд халуун, урт зунтай, богино, хүйтэн ширүүн
өвөлтэй, хур тунадас бага унадаг, түүний хуваарилалт туйлын жигд биш, хавартаа нилээд
салхитай байдаг.
Агаарын сарын дундаж температур (олон жилийн дунджаар)

Жилийн дундаж хур тунадас

2.3.5. Ус зүйн онцлог, гидрогеологийн нөхцөл
Ус зүйн онцлог: ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг нь ус зүйн хувьд Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай
савд хамаарагдана. Уур амьсгал хуурай, хур тунадас бага, ууршилт их учраас гадаргын ус тун
ховор. Иймд ус хангамжид гол төлөв газрын доорх усыг ашигладаг. ДЦГ-т тогтмол урсацтай
томоохон гол нь Бижийн гол бөгөөд зуны улиралд орсон хур борооны үеэр түр зуурын урсац
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хуурай, хайргатай, элсэрхэг сайраар үүсдэг. Бижийн голын өргөн 2-3 м, эрэг нь тогтвор муутай,
гулдрал нь их хэмжээгээр тахиралддаг, элсэнцэр хайрган хурдастай ба хур бороотой үед
үерлэж, урсгалын хурд нь 2.5-3.0 м/сек хүрдэг байна.

Бижийн гол

Бижийн голоос тахь ундаалж байгаа нь

Мөн ДЦГ-ын бүсийн хил дотор Бижийн гол, Гүн тамга, харин ДЦГ-ын орчны бүсэд Үенч,
Бодонч, Барлаг, Өвчүү, Цагаан гол, Могой-Гунангийн гол, Тахилт, Богд зэрэг голууд байдаг.
Говь, цөлийн бүсийн экосистемийн хувьд хамгийн чухал цэг нь баянбүрдүүд болдог. Энд
цөлийн амьдралын эх үүсвэр, бөөгнөрөл байдаг ба заримдаа ургамал, амьтны төрөл зүйлийг энэ
баян бүрдүүдээр тодорхойлж болно.
Ан амьтад, хүн, малын усан хангамжийн хувьд ач холбогдолтой уст цэгүүдэд Ёлхон,
Хонь ус, Тахь усны баянбүрдийн булаг, шандууд болон Босго ус, Элсэн ус, Задгай ус, Аргаль
шанд, Сухайтын ус, Царигийн ус, Гүн тамга, Хайрхан булаг, Таван овоо, Тоодог ус, Бижийн
голын адаг, Гашуун ус, Шийрийн ус, Довын овооны булаг, Яргайтын булаг, Зээрэн булаг,
Бадгайт булаг, Зээгийн ус, Элгэний хөндий, Ямаан ус, Яргайт улаан, Нарийн, Зээрэн, Цээжин,
Бага хавтагийн ус гэх мэт булаг шанд, гол горхи, Чантуу, Шанд худаг, Цагаан, Загт хоолойн,
Хүрэн богдын, Цагаан бэлчир, Холбоо толгой, Хургалжин, Бэрх, Хүрэн дэл, Барлагийн сайрын
Хар толгой, Татаалын худаг, Шоргоолжны эхний худаг зэрэг худгууд ордог байна.
Судалгаагаар нутгийн иргэдийн 41% нь гол горхи, 32% нь өрөмдмөл худаг, 6% нь гар
худаг, 21% нь булаг, шандны усыг унд-ахуйн хэрэгцээндээ авч хэрэглэдэг байна.
Гидрогеологийн нөхцөл ба газрын доорх ус: Монгол улсын хэмжээнд гаргасан
гидрогеологийн дүүргэчлэлийн дагуу ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн газар нутаг нь гидрогеологийн
өмнөд системийн Баруун хуурайн (52) хэсэгт хамаарагдана (Зураг 10). Баруун хуурайн
артезийн ай савын зүүн хил нь Алаг хайрхан, Дунд, Бага хайрханы уул нурууг дайрсан ус
хагалбараар хязгаарлагдах ба урд, баруун хил нь улсын хилээр, хойт хил нь Монгол Алтайн
нурууны ус хагалбараар хязгаарлагдана. Гидрогеологийн хувьд Баруун Хуурайн уулс
хоорондын артезийн ай савын хэмжээнд зонхилж голоцений настай, аллювийн гаралтай сэвсгэр
хурдас дахь ус агуулсанүе, плейстоцений настай, пролюви-делюви-аллювийн гаралтай сэвсгэр
хурдас дахь ус агуулсан үе, ангилаагүй неогений настай, эх газрын гаралтай сэвсгэрдүү хурдас,
палеозойн
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настай тунамал, хувирмал, бялхмал чулуулаг дахь ус агуулсан ан цавлаг м
мишэл хэсгүүд, эх
газрын гаралтай тунамал чулуулаг дахь ус агуулсан ан цавлаг м
миш
шэл хэсгүүд, элсжин,
зануужин, хөрзөн,
н, далайн гаралтай тунамал чулуулаг дахь ус агуулсан ан цавлаг м
мишэл
хэсгүүд,
д, занар, кварцид, метатуф, бялхмал чулуулгийн хувирсан ттөрлүүд,
д, хувиралд
хувира өртөгдсөн
бялхмал чулуулаг дахь ус агуулсан ан цавлаг м
мишэл хэсгүүд хүчиллэг
чиллэг суурьлаг эффузивүүд,
эффузив
янз
бүрийн
рийн настай интрузив чулуулаг дахь ус агуулсан ан цавлаг м
мишэлл хэсгүүд,
хэсг
төрөл бүрийн
чулуулаг дахь тектоник хагарал доторх ус агуулсан м
мишэл хэсгүүд, голоцен,
голоц
плейстоцений
настай сэвсгэр хурдас доор байрласан тектоник хагарлын ус агуулсан м
мишэл хэсгүүд бүхий
чулуулгийг ялгаж болно.
Хотгор гүдгэр бүхий
хий нам доор геоморфологийн элементийг ббүрд
рдүүлж буй голоцен,
плейстоцен, неогений
еогений настай сэвсгэр, сэвсгэ
сэвсгэрдүү хурдас доторх ус агуулсан үеүд газар доорх
усны хуримтлал, хөлийн бүсс болдог.
Хуурай сайр, тектоник хагарал дагуу газрын доорх усны бага зэргийн н
нөөц бүхий талбай
уст цэг илрүүлэх
лэх боломжтой. Баруун хуурайн газрын доорх усны ай савын газрын доорх усны
нөхөгдөх боломжит нөөцийг
цийг 0.03 км3/жил гэж тодорхойлсон байдаг ба түүний
ний газар доорх усны
нөөцийн тойм тооцооны үр дүнг
нг ххүснэгт 2-т үзүүлэв.

Зураг 10. Монгол орны гидрогеологийн ддүүрэгчлэлийн
рэгчлэлийн зураг.
(Н.Жадамбаа,
Н.Жадамбаа, Г.Цэрэнжав, Г.Удвалцэцэг 2003 он)
он
Хүснэгт 2.
Газрын доорхи усны нөөцийн тойм тооцоо
№
52

Сав
газрын
нэр
Баруун
хуурай

Талбай,
мян. км2
ТБ*

ХХБ**

25.8

17.8

* - Тэжээлийн бүс /ТБ/,
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Газрын доорх
усны урсац,
мм/жил
ТБ*
ХХБ**
10

30

Хур тунадас
мм/жил
ТБ*
60

** - Хуримтлал,

ХХБ**
80

Ууршилт мм/жил
ТБ*
50

ХХБ**
50

Усны
нөөцийн
хэмжээ,
км3/жил
0.03

хөлийн бүс /ХХБ/
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2.3.6. Хөрсөн бүрхэвч
ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт цөлийн бор саарал болон хэт хуурай цөлийн борзон хөрс
зонхилно. Монгол орны хөрс-газар зүйн мужлалаар энэ нутаг нь бор саарал хөрстэй цөлийн
бүсэд хамрах бөгөөд цөлийн бор саарал, цөлөрхөг хээрийн бор хөрс, хужир, марз бүхий
Зүүнгарын говийн тойрогт багтана. Гадаргын төрх ерөнхийдөө Тянь-шань, Алтайн уулт
тогтолцооны хооронд орших хотгорын шинжтэй боловч тэгш биш, уул нуруу, цав толгод, нам
шил, жижиг хотгор, хонхор бүхий гадарга зонхилж, өндөр хэсгээс нам, төврүүгээ хөрсөн
нөмрөгийн бүтэц өөрчлөгдөнө. Төв хэсэгтээ бусад газраасаа илүү хуурай хөрс болох гөлтгөнөт
бор саарал, хэт гандуу цөлийн чулуурхаг бор саарал хөрс тогтворжино. Уулархаг газраар буюу
хилийн дагуу сунаж тогтсон Их, Бага Хавтаг, Тахийн шар нурууны ар хажууд хөрсний
тархацын босоо бүслүүрийн цөлөрхөг хээрийн бор, цайвар хүрэн хөрсний хэв шинж тодорхой
хэмжээгээр илэрнэ.
Цөлийн гөлтгөнөт бор саарал, хэт гандуу цөлийн чулуурхаг бор саарал хөрс хотгоруудаар
түгээмэл бөгөөд эндхийн хөрс голдуу хөнгөн шавранцар, механик бүрэлдэхүүнтэй байна.
Зарим хотгор, хонхрын ёроолд шал болон шалархаг хөрстэй. Цөлийн бор саарал болон хэт
хуурай цөлийн борзон хөрс нь гадарга дээрээ хайрга чулуун хучаастай, хайрга чулууны гадарга
нь нарны хэт халалтаас шалтгаалж хар бараан өнгөтэй болсон байдаг. Гадарга дээрээ хатуу
нягтавтар, өнгөр үүсгэсэн байдаг ба энэ өнгөн давхарга нь хөрсний доод хэсгийг хэт халалт,
хуурайшилтаас хамгаалдаг байна. Ялзмагийн хэмжээ бага 0.4-0.17 %, шүлтлэг орчин
давамгайлна.
Цөлийн бүсэд ус чийг туйлын хомс, хур тунадас бага унадаг, өвөл хүйтэн, улирлын
хөлдөлт 4 сар гаруй хугацаагаар үргэлжилдэг учир хөрсөн дэх биологийн үйл явц маш
хязгаарлагдмал. Зуны хур борооны үед хөрсний дээд нимгэн үе чийглэгдэхэд биологийн үйл
явц эрчимтэй явагдах нөхцөл бүрдэх авч түүний үргэлжлэх хугацаа богино байна. Хэт халах,
хөрөх, хуурайших, түр зуур чийг авч норох үзэгдэл олон зууны турш ээлжлэн цөлийн хөрсний
өвөрмөц содон шинж төрх бүрэлдэн бий болох нөхцөлийг хангажээ (Д.Доржготов, 2003). Энэ
бүсэд хужир, шал тойром, мараа, гөлтгөнөт хөрс багагүй тархсан.
Баянбүрдүүдэд хужир мараат хөрс зонхилох ба булаг, шанд хатаж ширгэхийн хэрээр
талбай нь нэмэгддэг.
2.3.7. Ургамлын бүрхэвчийн онцлог
ДЦГ нь Азийн цөлийн ургамлын аймгийн Зүүнгарын говийн цөлийн ургамлын тойрогт
багтдаг байна. Алтай өвөр говь, Зүүнгарын говийн ургамалжил, ургамал нөмрөгийн талаар
Монгол-Зөвлөлтийн (хуучин нэрээр) хамтарсан биологийн экспедици судалж баялаг материал
цуглуулсан байдаг. Алтайн өвөр говь, Зүүнгарын говь цөлийн ургамалжил, ургамлын
нөмрөгийн талаар хийгдсэн судалгаанууд 1970-аад оноос өмнөх нь ихэнхдээ ургамлын тархац,
ангилал зүйн чиглэлээр явагдаж байсан бол 1980-1990-ээд оноос судалгааны чиглэл нь
ургамлын экологи, аж ахуйн холбогдлыг түлхүү анхаарч ирсэн байна. Зүүнгарын говийг
судалсан эрдэмтэд ургамалжилтаар хээржүү цөл, жинхэнэ цөл, хэт хуурай цөл гэж 3 дэд бүсэд
хувааж, хээржүү цөлд зонхилох ургамал нь сайрын хялгана, таана, жинхэнэ цөлд зайсангийн
заг, шар хотир, арзгар үрт хармаг зэрэг ургамал байдаг бол хэт хуурай цөлд сайр дагаж хонин
зээргэнэ, ахар навчит баглуур, заг элбэг ургадаг байна. Зүүнгарын говьд 54 овог, 226 төрлийн
Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он
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572 зүйл ургамалтай гэж судлаачид (Грубов 1982, Цэрэнбалжид 1991,1993) тэмдэглэсэн байдаг.
Эндхийн хөрс, ургамал нь уур амьсгалын онцлог байдалтай шууд холбоотой, хөрс нимгэн,
элсэрхэг, хайрхаг, хужир элбэгтэй, хуурайдуу. Энд монгол өвст, монгол өвс-хазаар өвс, монгол
өвс-таанат, монгол өвс-бударганат, монгол өвс-агьт цөлөрхөг хээр зонхилно. Цөлийн
ургамалжилтаас зүйл бүрийн бударгана, дэрс, шар мод, буйлс, харгана, заг голлохоос гадна
булаг, шанд, баянбүрд зэрэг газраа тоорой, жигд, хайлаас, сухай, хармаг, гоёо, таана, боролзой,
зээргэнэ, шаваг, шарилж, ортууз зэрэг модлог, бутлаг, өвслөг ургамлаар нилээд баялаг. Шал
тойром, элс зэрэг огт ургамалгүй газар ч мэр сэр тохиолдоно. Энэ нутгийн ургамлын нэг онцлог
нь хэдийгээр тачир сийрэг цөөн зүйлийн ургамалтай боловч бэлчээрийн ач холбогдол ихтэй
болон эмийн түүхий эд болох ургамал зонхилж байгаа явдал юм. Энэ нь Тахийн талд
бэлчээрийн ургамал зонхилж, тахь нутагших боломжийг бүрдүүлж байна. Мөн Төвд ба
Монголын ардын эмнэлэгт алтайн согсоот, говийн цулхирыг халуун буулгахад, гялгар дэрсийг
ходоодонд, зүүнгарын гоёо, загийг даралт ихдэх өвчинд хэрэглэдэг байна. Ургамлын үржил,
цэцэглэлтийн хугацаа богино, чийг бага зөвхөн зуны улиралд харьцангуй хур тунадастай, өвөл
нь цас багатай, хүйтэн, хуурай, агаарын температурын хоногийн ба улирлын хэлбэлзэл их,
хаврын хүчтэй шуурга зэрэг нь говь, цөлийн экологийн тааламжгүй нөхцөлд зохицон ургах
онцлогийг бүрдүүлнэ.
Зүүнгарын говь, цөлийн ургамалжилт, ургамлын нөмрөгөөр хамгийн баялаг газар бол баян
бүрд түүний орчмын нутаг юм. Говийн баян бүрдэд навчит тоорой, олон цэцэгт сухай,
сибирийн хармаг, орос махирс, Муркрофтын жигд, яшилдуу чацаргана, хонхот харгана,
зүүнгарын будраа зэрэг модлог, сөөгөрхөг ховордсон ургамлууд зонхилдог.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт 42 овгийн 135 төрөлд хамаарах 204 зүйлийн ургамал тодорхойлсон
байна. Нийт бүртгэгдсэн ургамлаас 113 зүйл эмийн, 83 зүйл балт ургамал, 16 зүйл эфирийн
бодист, 15 зүйл тэжээлийн, 33 зүйл хортой, 2 зүйл техникийн, 12 зүйл гоёл чимэглэлийн, 7 зүйл
элсний нүүдэл тогтоогч, хөрс хамгаалагч ургамал байна гэж эдийн засгийн ач холбогдлоор нь
ангилсан байна (Г.Цэрэнбалжид, 1991-1992 он).
МУИС-ийн судлаач А.Оюунболорын 1999-2002 онд ДЦГ-т хийсэн ургамалжилтын
судалгааны ажлын магистрын бүтээлд нийт 184 зүйл ургамал тэмдэглэснээс эмийн 66, хүнсний
18, хөрс хамгаалах ач холбогдолтой 21, гоёл чимэглэлийн 15, хортой 18, тэжээлийн 117 зүйлийн
ургамал давхардсан тоогоор бүртгэгджээ. Зэрлэг ан амьтан болон гэрийн мал иддэг 30 гаруй
зүйл ургамал тодорхойлсноос Ptilagrostis Pelliotii, Stipa gobica, Stipa glareosa, Phragmitis
communis, Agropyronrepens, Agropyron cristatum, Agropyron genicculatum, Elymus Pabianus,
Elymus angustus, Elymus secalinus, Achnatherum splendes, Scirpus Hippolytii, Blysmus
sinocompressus, Allium polyrrhizum, Iris tenuifolia, Medicago falcata, Melilotus suaveolens,
Kaschgaria Komarovii, Artemisia caespitosa, Artimisia Mongolica, Artemisia pectinata, Artemisia
macrocephala зэрэг зүйлийг голлон иддэг байна. Дэлхийн хэмжээнд ховордсон унаган
ургамлуудад Oxytropis monophylla, Zygophyllum neglegtum, Artemisia gobica, Astragalus Sanchirii,
Ajania achilleoides, Artemisia xanthichroa, Scirzonera pseudodivaricata, Scorzonera Ikonnikovii, дэд
болон хагас эндемик ургамлуудад Ptilagrostis Pelliotii, Stopa gobica, Allium mongolicum, Allium
polyrrhizium, Artemisia caespitosa, Saussurea Grubovii, Calamagrostis salina, Asparagus gobicus,
Corispermum mongolicum, Kalidium gracile, Dontostemon senilis, Zygophyllum gobicum, Pedicularis
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altaica, Artemisia mongolorum, реликт ургамлуудад Ephedra Przewalskii, Reaumuria soongorica
зэрэг зүйлүүд тус тус тэмдэглэгдсэн байна.
2.3.8. Ойн нөөц баялаг
Мэргэжлийн байгууллагаас арав гаруй жилийн өмнө явуулсан судалгаагаар ГИДЦГ-ын
нийт талбайн 31.87 хувь ойн сан бүхий (заг) газар байсан байна. Заган ойг талбайн 53.6 хувь нь
Ховд аймгийн Алтай суманд ноогдоно. Байгаль цаг агаарын өөрчлөлттэй холбогдуулан заган
ойн талаарх судалгааг явуулах, ДЦГ-ын ерөнхий экспликацийг газрын нэгдмэл сангийн
ангиллын дагуу дахин тодотгож, заган ой бүхий газар нутгийн талбайг тодорхойлох
шаардлагатай гэж үзэв.
Зүүн гарын говийн тойрогт Төв Азийн хуурай гандуу бүс нутгийн модлог ургамлын
цорын ганц төлөөлөгч болох улиасны төрөлд багтах тооройн төгөлүүд Баян-Овоо, Элэгний ус,
Ёлхоны хоолойд нь 8-12 м-ийн өндөртэй, 40-60 см-ийн диаметр бүхий 2500-аад ширхэг
тооройн төгөл тархсан байдаг (А.Хауленбек, 2007).
2.3.9. Амьтны аймаг
ДЦГ-ын амьтны аймаг нь Зүүн гарын говийн баруун говийн тойрогт багтдаг. Ан амьтны
арви, зүйлийн олон янз байдалын тухайд харьцангуй баялаг боловч зөвхөн энэ нутагт тархсан
унаган зүйлүүд элбэгтэй, устсан болон тархац нутаг нь хумигдсан, тоо толгой нь цөөрсөн
зүйлүүд нэлээд байдаг тул тархац нутгийг нь хамгаалах,судалгаа шинжилгээ явуулах болон
хамгаалалтын бусад арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлагатай байдаг.
Энэ нутагт ареал нутаг нь хумигдан, тоо толгой нь цөөрөн “Улаан ном”-д бүртгэгдсэн
тахь, хулан, хар сүүлт зээр, аргаль, янгир, ирвэс, таван хуруут атигдаахай, сухайн чичүүл зэрэг
хөхтөн, алтайн хойлог, хулан жороо, явлаг сар, тоодог зэрэг шувууд, толбот могой гүрвэл,
тойрмын хонин гүрвэл, тэмээн сүүл могой зэрэг хэвлээр явагчид, ногоон бах зэрэг хоёр
нутагтан амьтад тархсан байдаг. Мөн 2005 онд шинэчлэгдэн хийгдсэн Монгол орны хөхтөн
амьтны улаан дансанд “Бүс нутгийн”, “Олон улсын үнэлгээ”-нд мэдээлэл дутмаг, эмзэг,
ховордож болзошгүй, устаж болзошгүй ангилалд олон зүйлийн амьтан бүртгэгдсэн байна.
Үүнд: говийн алагдаага, давжаа алагдаага, өөхөн-сүүлт атигдаахай, зүүн гар даахай, бордуу
шишүүхэй, тавшгар барагчин, овын шар оготно, овын хөх оготно,зүлгийн оготно, малтаахай,
борхон турсаахай, том соотон багваахай, еврази шилүүс, мануул, саарал чоно, хярс, үнэг, эрээн
хүрнэ зэрэг хөхтөн бүртгэгджээ. Зүүн гарын говийн экосистемд онцгой үүрэгтэй туулай,
огодой, мах идэшт шувууд болох ёл, бүргэд, тас, хэд хэдэн зүйл сар, шонхор, ууль, бэгбаатар,
шар шувуу зэрэг шувууд харьцангуй элбэг тохиолддог байна.
Өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн гадаад, дотоодын судлаачдын судалгааны дүнг нэгтгэн
үзэхэд нийт 46 зүйл хөхтөн тэмдэглэгдсэнээс мэрэгч 25, мах идэшт 8, гар далавчтан 5, салаа
туруутан 4, битүү туурайтан 2, шавьж идэштэн 2 зүйл тус тус байна. Сүүлийн жилүүдэд ДЦГ
түүний ОБ-д тохиолдлын чанартай халиун буга тэмдэглэгдэх болсон. ОУТГ-ийн судлаач Петра
Каченски, Ули Рехстейнер зэрэг эрдэмтдийн 2002, 2003 оны судалгаагаар нийт 97 зүйл
нүүдлийн болон суурин шувуу бүртгэжээ.
Мөн 1 зүйл хоёр нутагтан, 6 зүйл мөлхөгч амьтан тэмдэглэгдсэн байна.
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Хоёр нутагтны ангийн бахын овгийн ногоон бах нь Зүүнгарын
нгарын говийн Уушгийн ус,
Дамжигийн ус зэрэг уст цэгүү
үүдэд тархсан байдаг бөгөөд
д энэ нь ногоон бахын дэлхийн тархац
нутгийн хамгийн зүүн
н талын хязгаар болно. Энэ бах Монгол улсын Улаан
лаан номонд бүртгэгджээ.
б
Мөлхөгчдийн ангийн төөмөр гүрвэл, цоохор хонин гүрвэл, тойрмын хонин гүрвэл,
г
замба
гүрвэл, могой гүрвэл,
рвэл, толбот могой ггүрвэл,
рвэл, рашааны могой, сум могой, бамбай хоншоорт могой
зэрэг мөлхөгчид
гчид тэмдэглэгдсэн байна.
Тахь бол монгол адууны өвөг,
г, манай орны унаган амьтдын нэг юм. Оросын эрдэмтэн,
Ази судлаач Н.М.Пржевалски 1876 онд ЗЗүүнгарын
нгарын говьд Монгол, Хятадын хилийн орчим
зэрлэг адуу амьдарч байгааг анх нээсэн тул ттүүнийг
нийг шинжлэх ухаанд “Пржевалскиин
“Пржевалски адуу” гэж
нэрлэх болсон. Тахь нь 1960--аад оноос уугуул нутагтаа үзэгдэхээ
зэгдэхээ больж устаж үгүй болсон
бөгөөдд шалтгаан нь байгаль цаг уурын болон ххүний хүчин зүйлээс
йлээс болсныг эрдэмтэд тогтоосон
байна. 1992 онд Говь-Алтай
Алтай аймгийн Бугат сумын Бижийн голд Монгол улсын Засгийн газар,
Герман улсын иргэн Христиан Освальдын хувийн сантай хамтран анхны 5 тахийг Украйн
улсын Асканиновагийн амьтны ххүрээлэнгээс
рээлэнгээс тээвэрлэн авчирч сэргээн нутагшуулж эхэлсэн ба
түүнээс хойш нийт 11 удаагийн тээвэрлэлтээр 2007 оныг хүртэл Европ, Австралийн
Австрали
амьтны
хүрээлэнгүүд, Хустайн нуруун
нурууны БЦГ-аас нийт 91 тоо толгой тахь тээвэрлэн
тээвэрлэ авчиржээ. ГИДЦГын “Б” хэсэгт 2009 оны
ы жилийн эцэс гэхэд 137 тоо толгой тахь сэргэн нутагшиж
нутагш
байв. Тахийн
1992 оноос 2010 хүртэлх
ртэлх тоо толгой ххөдлөл зүйг График-1 харуулав. Тахь сэргээн нутагшуулах,
нутагшуул
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын ажлыг удирдлагаар хангах, санхүү
үүжүүлэх ажиллагааг
1999 оноос эхлэн Швейцари улсад төвтэй “Олон улсын тахь групп” (ОУТГ
ОУТГ) ТББ Монгол улсын
БОАЖЯ-тай хамтран хэрэгжүү
үүлж байна. ОУТГ-ийн бүрэлдэхүүнд
нд Герман, Швейцари,
Швейцар Австри,
Чех зэрэг орны амьтны хүрээлэнг
рээлэнгүүд, эрдэмтэд, хувийн сангууд, хувь хүмүү
үүс ордог байна.
График 1. Тахийн тоо толгойн хөдлөөл зүй 1992 – 2010 он
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УТГ-ийн зорилт нь Тахийн талд сэргээн нутагшуулж байгаа тахийн сүргийн тоо толгойг
нэмэгдүүлэх, байгальд бие даасан тогтвортой популяци бүрдүүлэх, түүний амьдрах орчныг
хамгаалах, судалгаа шинжилгээ явуулахад чиглэгдэх юм. Энэ зорилтын үүднээс Хустайн БЦГ
болон БНХАУ-ын Шиньжан-Уйгар мужийн тахь үржүүлгийн газраас тахь тээвэрлэн авчрах
ажлын гэрээ хэлэлцээрийг эхлүүлээд байна.
Тахийг сэргээн нутагшуулах ажилтай холбогдон сүүлийн жилүүдэд ГИДЦГ-ын “Б”
хэсгийн экосистемийн мониторинг судалгааг хэрэгжүүлж байгаа ба өнөөгийн байдлаар энэ
ДЦГ-т нийт 152 зүйл амьтан байдаг гэсэн судалгааны дүн гарсан байна.
2.3.10. Хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөл
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг нь хүний хүчин зүйлийн харьцангуй бага орсон газар нутаг юм. Энэ
нутагт газрыг зөвхөн малын бэлчээр ашигладаг байна. ДЦГ-ын нутаг дэвсгэр буюу Монгол
Улсын хилийн бүсэд Тахийн шар нуруунд эртнээс малчид өвөлжиж ирсэн байна. Эдгээр айл өрх
нь ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа ба хилийн цэргийн отрядтай гэрээ байгуулан
өвөлждөг ба өнгөрсөн 2009 оны өвөл нийт 78 өрхийн 47180 толгой мал өвөлжсөн байна.
Хүснэгт 3.
ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт өвөлждөг малчин айл өрх, малын судалгаа
№
1
2

3
4
5
6
7

ДЦГ-т
өвөлжих
нутаг
Хөндлөн
уул
Дуут, Бэрх
Тахийн шар
нуруу
Хөх өндрийн
нуруу
Хавтагийн
нуруу
ДҮН

Өрхийн
тоо
6
5
6

Харъяалал (аймаг, сум, баг)
Говь-Алтай аймаг, Бугат сум, Биж
Говь-Алтай аймаг, Тонхил сум,
Алтансоёмбо баг
Говь-Алтай аймаг, Бугат сум, Биж баг

Бог
мал

Бод
мал

Дүн

4100

120

4320

4000

120

4120

2950

88

3038

13

Говь-Алтай аймаг, Бугат сум, Биж баг

11050

842

11892

1

Говь-Алтай аймаг, Тонхил сум,
Алтансоёмбо баг

1000

48

1048

14

Ховд аймаг, Алтай сум,
Барлаг баг

7350

450

7800

33

Ховд аймаг, Алтай сум,
Алтангадас баг

14099

955

15054

44549

2631

47180

78

2 аймаг, 3 сум, 4 баг

Цаашид ТХГН-ийн тухай хуулийг чанд баримталж өвөлжих малын тоо толгойг
хязгаарлах шаардлагатай гэж үзэж байна.
ДЦГ-ын Ховд аймгийн Алтай сумын нутаг Халтар ууланд 2009 оны 8-р сард алт илэрсэн
нь хамгаалалтын горимыг алдагдуулахад хүргэсэн ба хамгаалалтын захиргаа хууль хяналтын
байгууллагуудтай хамтран энэ зөрчлийг зогсоож, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх чиглэлээр
ажиллаж байгаа болно. Энэ хэсгийн хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөлд орсон байдлыг зураг 11-д
үзүүлэв.
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2.3.11. Байгаль, түүх, соёлын дурсгалт зүйлс
ДЦГ-ын нутагт эрт галавын үеийн амьтан, ургамлын чулуужсан үлдэц, түүхийн дурсгалт
зүйл гэх мэт байгалийн болон түүх, соёлын холбогдолтой зүйлс багагүй байдаг. Ширээ
хайрханд девоны галавын үеийн далай тэнгисийн зөөлөн биетний хүрээний эмгэн хумсны
чулуужсан үлдэц их байдаг. Мөн баян бүрд, элс манхан, шал тойром, булаг шандны газруудаар
хуучин болон шинэ чулуун зэвсгийн үеийн чулуун зэвсгүүд олддог. Ялангуяа Халзан уулын
баруун урд өвөр, Өвдөг түнгэд шинэ, хуучин чулуун зэвсгийн үеийн булш олон байдаг юм.
Хөндлөн уул, Тахийн шар нуруу, Хавтагийн уулсад хадны сүг зургууд их тохиолддог байна.
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ДЦГ-ын орчны бүсэд байгаль, түүхийн дурсгалт газрууд ховор боловч орчны бүсийн
сумдын нутаг дэвсгэрт байгалийн болон түүхийн дурсгалтай газрууд цөөнгүй байна. Тухайлбал
Бугат сумын нутагт Улиастайн хөндийд байрлах “Хөдөө хөшөө” нь 13-р зууны үеийн баатрын
чулуун хөшөө, Цагаан голын Хүрэн тэвхэд байрлах буган хөшөө, Хүннүгийн үеийн хиргисүүр,
500 хонь, гэр багтах агуй, Тоодог ус, Хайрхан булаг, Хөвчийн Ширтийн агуйтад эртний галавын
үеийн далайн амьтан, ургамлын чулуужсан үлдэц, Хүрэн дүүрэгийн Барагшин сүм, эртний сүг
зураг, тусгай будгаар хийсэн нисэж буй хүний дүрс зэрэг нээгдэж судлагдаагүй үзвэрүүд бүхий
газар олон байдаг.
Мөн Ламын амын эхэнд Ээж хайрханы тогоо лугаа адил 7 тогоо, өндөр буган зураг бүхий
Хөшөөтийн хөшөө чулуу, Холбоо гурван нуур зэрэг байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий
газруудтай.
2.4. ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн орчны бүсийн сумдын нийгэм,
эдийн засгийн нөхцөл байдал
2.4.1. Орчны бүс байгуулсан үндэслэл, зорилго, нутаг дэвсгэрийн онцлог
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн орчны бүсийг ТХГН-ийн орчны бүсийн тухай хуулийн дагуу
ДЦГ-т үзүүлж байгаа буюу үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг багасгах, арилгах, урьдчилан
сэргийлэх болон хамгаалахад иргэдийн оролцоог өргөжүүлэх, тэдний ахуй амьдралаа
баталгаажуулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах шаардлагыг харгалзан Байгаль
орчны сайдын 2002 оны 26 тоот тушаалаар орчны бүсийг тогтоон баталгаажуулсан бөгөөд
нийтдээ 580.77 мян. га талбай бүхий газар нутгийг эзэлнэ. Орчны бүсийн хөгжлийг зохицуулах,
орчны бүс дэх байгалийн баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, тогтвортой ашиглахад нутгийн
иргэдийн оролцоог өргөжүүлэх зорилго бүхий орон тооны бус зөвлөл ажиллаж байна. ДЦГ-ын
орчны бүсийн хилийн заагийг хавсралт7, зураг 3-д үзүүлэв.
2.4.2. Хүн ам
ДЦГ-ын орчны бүсэд Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын Алтан соёмбо, Бугат сумын
Биж, Цагаан гол, Ховд аймгийн Алтай сумын Барлаг, Алтангадас, Үенч сумын Цагаан түнгэ,
Жаргалант багийн нутгийн зарим хэсэг хамаарагддаг. ДЦГ-ын орчны бүсэд эдгээр сумдын 827
өрх буюу нийт өрхийн 25.6 хувь нь, хүн амын 29.5 хувь буюу 4065 хүн тус оршин сууж байгаа
ба хилийн цэргийн 3 застав (Яргайт, Улаанхад, Зээг) 4 багийн (Биж, Алтансоёмбо, Алтангадас,
Барлаг) төв нийт 7 суурин газар оршдог.
Орчны бүсийн нийт хүн амын 39.1 орчим хувийг Ховд аймгийн Үенч сумын орчны
бүсийн өрхүүд, 21.0 хувийг Алтай сумын өрхүүд, 17.8 хувийг Говь-Алтай аймгийн Тонхил
сумын өрх, 22.1 хувийг Бугат сумын хүн ам тус тус эзэлж байна (Хүснэгт 4).
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Хүснэгт 4.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн орчны бүсийн өрх, хүн амын тоо
Орчны
Орчны бүСумын
Орчны
Орчны бүСумын
бүсийн
сийн хүн
Аймнийт
бүсийн сийн өрхийн нийт хүн
Сумын
гийн
өрхийн өрхийн сумын өрхөд амын тоо хүн амын амын сумын
нэр
тоо
хүн амд эзлэх
нэр
тоо
тоо
эзлэх хувь
хувь
Үенч
1011
327
32.3
4776
1588
33.2
Ховд
Алтай
763
171
22.4
3233
855
26.4
ГовьТонхил
897
113
12.6
3650
725
22.7
Алтай
Бугат
592
216
36.5
2257
897
39.7
ДҮН
3263
827
25.6
13916
4065
29.5
Өнөөгийн байдлаар Ховд аймгийн Алтай суманд 142 хүнийг хамруулсан сайн дурын 2
нөхөрлөл ажиллаж, газар тариалан эрхлэн ахуйгаа дээшлүүлэх, 5000 модны суулгац бүхий ойн
зурвас байгуулан ажиллаж байгаа нь байгаль хамгааллын чиглэлээр ажиллаж байгаа нөхөрлөл,
түүнд хамрагдсан хүний тоо маш чамлалттай байна.
2.4.3. Боловсрол, эрүүл мэнд
ДЦГ-ын орчны бүсийн сумдад 11 жилийн дунд сургууль 4, 5 жилийн бага сургууль 2
ажиллаж, түүнд 2892 хүүхэд суралцаж, 242 багш, сурган хүмүүжүүлэгчид ажиллаж байна. Мөн
хүүхэд хүмүүжүүлэх 5 цэцэрлэгт 526 хүүхдийг асран хүмүүжүүлэхээр 64 багш ажиллаж байна.
(Хүснэгт 5)
Хүснэгт 5.
Сумын
нэр
Үенч
Алтай
Тонхил
Бугат
ДҮН

Орчны бүсийн сургууль, цэцэрлэгийн хөгжил (2009 оны байдлаар)
Сургууль
Цэцэрлэг
Тоо
Багш ажилчдын Сурагчдын
Тоо
Багш ажилчдын Сурагчдын
тоо
тоо
тоо
тоо
1
56
1011
1
18
156
1
52
689
1
16
140
2
75
680
1
14
140
2
59
512
2
16
90
6
242
2892
5
64
526

Орчны бүсэд байрладаг Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын Биж, Тонхил сумын Алтансоёмбо багийн төвүүдэд 5 жилийн боловсрол олгох бага сургууль ажиллаж байна. Биж багийн
төвийн бага сургуулийн тохижилтын ажилд ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа
туслалцаа үзүүлж, халаалтын асуудлыг нь шийдэж өгсөн байна.
Сумдын хүн эмнэлэг эрүүл мэндийн үйлчилгээг ард иргэддээ үзүүлдэг ба Говь-Алтай
аймгийн Бугат сумын Биж баг, Тонхил сумын Алтан соёмбо багийн төвд 2-3 ортой тус бүр 2
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бага эмчтэй багийн эмнэлэг ажиллаж байна. Орчны бүсийн сумдын эмнэлгийн байгууллагын
хүчин чадлыг хүснэгтээр үзүүлэв. Орчны бүсэд нийт 87 ортой 6 эмнэлэгт 100 гаруй эмч
сувилагчид ажиллаж байна. (Хүснэгт 6)
Хүснэгт 6.
Орчны бүс нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний байдал
Эмнэлэг
Сумын нэр
Хүчин чадал (орны тоо)
Эмчийн тоо
Эмнэлгийн ажилтны тоо
Үенч
24
11
22
Алтай
10
8
28
Тонхил
36
8
32
Бугат
17
8
29
ДҮН
87
35
111
2.4.4. Хөдөө аж ахуйн хөгжил
Ховд аймгийн Алтай, Үенч сумдын нийт малын 40 гаруй хувь нь тус ДЦГ-ын орчны
бүсийн нутаг дэвсгэр дээр бэлчээрлэж байна.
ДЦГ-ын нутаг дэвсгэр Тахийн шар нуруунд дээрх сумуудын айл өрх эртнээс өвөлжиж
ирсэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд ГИДЦГХЗ болон Хилийн цэргийн отрядтай гэрээ байгуулсны
үндсэн дээр өвөлждөг болсон байна. 2009 оны өвөл гэрээ байгуулсан 73 өрх айлын 40 гаруй
мянган мал өвөлжсөн байна.
2009 оны өвөл ДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт цас их унаж, байгалийн гамшиг болсноос дээрх
сумуудын мал маш их хэмжээгээр хорогдож, малгүй айл өрх олон болжээ. Үенч сумын
хэмжээнд нийт малынх нь 50 орчим хувь нь хорогдсон дүн гарсан байна.
ДЦГ-ын орчны бүсийн сумдын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн гол салбар нь мал аж ахуй
юм. Орчны бүсэд хамрагдах нийт сумдын хэмжээнд 613.5 мян. мал бэлчээрлэж байгаагаас 29.7
хувь нь ДЦГ-ын орчны бүсэд идээшилж байна (Хүснэгт 7)
Хүснэгт 7.
Сумдын нийт болон орчны бүс дэх малын тоо, төрлөөр (2009 оны дүнгээр)
Аймгийн
Сумын
Сумын нийт малын
Үүнээс орчны бүсийн малын
нэр
Нэр
тоо
тоо
хувь
Ховд
Үенч
145105
58503
40.3
Алтай
162517
68760
42.3
ГовьТонхил
237620
30851
12.9
Алтай
Бугат
68258
24369
35.7
ДҮН
613500
182483
29.7
2.4.5. Үйлдвэрлэл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөгжил
ДЦГ-ын орчны бүсийн сумдад зах зээлийн нөхцөл байдалтай уялдан өөрсдийн ахуй
амьдралаа дээшлүүлэх зорилгоор худалдаа, үйлчилгээний чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүдийг
байгуулан ажиллаж байна. Харин Говь-Алтай аймгийн Бугат суманд гурилын бага оврын
үйлдвэр, лааны цех, эдийн савангийн цех, газар тариалангийн үйлдвэрлэл, арьс нэхий
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боловсруулах, гэр ахуйн модон эдлэл, төмөр болон оёдол, сүлжмэлийн цехүүд байгуулагдан
ажиллаж байсан байна. Ундааны цех нь сумынхаа хэрэгцээг хангаж байгаа ба лааны цех нь
өөрийн сумын хэрэгцээг бүрэн хангаад баруун таван аймгийн 47 суманд бүтээгдэхүүнээ
нийлүүлж иржээ.
2.4.6. Дэд бүтцийн хөгжил
ДЦГ-ын орчны бүсийн нийт сум аймгийн төв болон өөр хоорондоо орон нутгийн чанартай
шороон замаар холбогдсон ба Ховд аймгийн Алтай, Үенч сумын төвөөр мянганы зам дайран
өнгөрч байна.
Ховд аймгийн Үенч, Алтай сумууд нь аймгийн төвөөсөө алслагдсан бөгөөд эдгээр
сумуудын эрчим хүчний асуудлыг Үенч гол дээр байгуулсан 900 квт-ын хүчин чадалтай усан
цахилгаан станцаар хангадаг. Харин Говь-Алтайн Бугат суманд 2007 онд 120 квт-ын хүчин
чадалтай нарны зайн иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг ашиглалтад оруулснаар сумын төв 24
цагийн эрчим хүчний эх үүсвэртэй болсон байна.
Мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжил хурдацтай хөгжиж байгаа нь ДЦГ-ын орчны бүсийн
сумдад ч нөлөөлж байна. Эдгээр сумд өнөөгийн байдлаар Мобиком, Юнител, Жи-мобайлын
үүрэн телефоны сүлжээнүүдэд холбогдсон байна.
2.4.7. Аялал жуулчлалын хөгжил
Тус ДЦГ-ын орчны бүсийн сумдад аялал жуулчлал хөгжөөгүй байна гэж хэлэхэд болох
юм. Зөвхөн нийслэлийн аялал, жуулчлалын компаниудаар зуучлуулан аялаж яваа жуулчид
хааяа нэг ирдэг байна. Алаг хайрханы БНГ болон ДЦГ-ын нутгаар аялал жуулчлал хөгжүүлэх
орон нутгийн санал санаачлага гарч яригдаж байсан боловч тодорхой үр дүнд хүрэлгүй
орхигдсон байна. Энэ бүс нутагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломж бүрэн байгаа ба орон
нутгийн хэмжээнд дэмжиж ажиллах шаардлагатай байна.
2.4.8. Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааны түвшин, амьдралын хэв маяг
Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааны түвшин өмнөх жилүүдэд буюу 2009 оноос өмнө
боломжийн байсан байна. Айл болгон тодорхой хэмжээний малтай, малын ашиг шим, түүхий
эдээ борлуулан амьжиргаагаа залгуулдаг манай нүүдэлч малчдын нэгэн адил амьдарч байв.
Харин 2009-2010 онд шилжих өвөл байгалийн гамшиг, зуднаас болж малаа барсан малчид олон
болж, нутгийн ард иргэдийн амьжиргааны түвшин эрс доошилсон байна.
2009 оны эцэс, 2010 оны эхэн үеийн их цаснаар малаа барсан болон цөөхөн тооны малтай
үлдсэн иргэд амьдрахын эрхээр хууль бусаар алт олборлогчдын эгнээнд нэгдэн орж байгаа ба
ДЦГ-ын ховор ан амьтдыг хулгайгаар агнах зөрчил гаргаж ч болзошгүй байна.
Тус ДЦГ (Халтар уул, Хашаатын бэл), түүний орчны бүс (Шар хоолой)-д алтны илэрц
гарч, тэр зүг малчид олноороо явж байна.
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ГУРАВ. ГОВИЙН ИХ ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН “Б” ХЭСГИЙН БИОЛОГИЙН
ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛД УЧИРЧ БУЙ АЮУЛ, ЭРСДЭЛ, ШАЛТГААН
3.1. Амьтны аймагт нүүрлэж буй аюул, эрсдэл шалтгаан
Байгалийн гамшиг цас, зуднаас болж 2009 оны эцсээр ДЦГ-ын ан амьтны тоо толгой маш
их цөөрч, сүргийн бүтэц өөрчлөгдсөн. Зуднаар гэрийн мал их хорогдож, малчдын амьжиргааны
түвшин эрс доошилсон нь хулгайн ан хийх зэрэг зөрчлүүдийг ихэсгэх үндсэн шалтгаан болж
байна.
Тус ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн Бижийн голд 1992 оноос эхлэн уугуул нутагтаа зэрлэг
байдлаараа бүрэн устсан тахийг сэргээн нутагшуулах ажлыг Монгол улсын Засгийн газар,
гадаадын төсөл, хувийн сан, хувь хүмүүс ихээхэн хөрөнгө зарцуулан амжилттай хэрэгжүүлж
байсан билээ. Тахийн тоо толгой 2009 оны жилийн эцэс гэхэд 137 тоо толгойд хүрч өсөн
үржиж, говийн бэлчээр, усандаа дасан зохицож байсан. Сэргээн нутагшуулж буй тахийн
сүргүүд жил ирэх тусам говийн байгаль, цаг агаар, бэлчээрт хурдан дасан зохицож тэдний
идээшил нутгийн хэмжээ нэмэгдэж байна. ГИДЦГ-ийн “Б” хэсэгт зэрлэг тахийн сүргүүд Гүн
тамгын ам, Бижийн голын адаг, Хөндлөн уул, Хонин усны говь, Тахь усны говь, Шийрийн
ус, Өвчүүгийн адаг орчмын нутагт жилийн дөрвөн улиралд тогтмол идээшсэн байна.
Тахийн тоо толгой 2009 оны жилийн эцсээр 137 болсон байсан ба үүнээс Тахь
нутагшуулах төвийн хашаанд 3 сүргийн 19 тахь, Хонин усны говьд 8 сүргийн 99 тахь, Тахь
усанд 1 сүргийн 19 тахь сэргээн нутагшиж байв.
2009–2010 онд шилжих өвөл маш их цас унаж, хүчтэй цасан шуурга байнга тохиолдож,
Тахь усны сүргээс 1 тахь хорогдож, бусад 18 нь онд мэнд орсон байхад Хонин усны говьд 73
тахь зуданд хорогдож 26 тахь үлдсэн. Харин төвийн хашаатай сүргээс 4 тахь үлдсэн байна.
Өнөөгийн байдлаар 8 сүргийн 49 тахь нутагшиж байгаа ба хур бороо ахиу орж, өвс
ургамлын гарц нэн сайн байгаа тул зуднаас мэнд үлдсэн тахь тарга тэвээрэг хурдан авч өнгө
зүс сайтай байна. Зуднаас үлдсэн 49 тахийн 16 нь азарга, 32 нь гүү, 1 унага гэсэн нас,
хүйсийн бүтэцтэй байгаа нь байгалийн шалгарлаар үлдсэн эдгээр цөөхөн тахь хурдан өсөх
болов уу гэсэн найдварыг төрүүлж байна. Гэхдээ ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт болсон байгалийн
энэ нөхцөл байдлыг зөвөөр ойлгож цөөхөн тоо толгойтой үлдсэн тахийн тусгаарлагдсан
популяцид гадаад, дотоодын тахь бүхий амьтны хүрээлэн, үндэсний нөөц газруудаас тахь
тээвэрлэн авчирч тоо толгойг өсгөх бодлогыг дэмжинэ гэдэгт найдаж байна. Энэ тал дээр
Монгол улсын Засгийн газар, БОАЖЯ, ОУТГ тодорхой үр дүнтэй бодит хөрөнгө оруулалт
хийж, нэгэнт эхлүүлсэн сайхан ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд туслах шаардлагатай гэж
үзэж байна.
Хамгаалалтын захиргаа ОУТГ-ийн санхүүжилтээр жил бүр тодорхой хэмжээний өвс
бэлдэж нөөцлөн өвлийн хугацаанд хашаатай тахь болон зэрлэг тахийн сүргээс зарим
муудсан, турж эцсэн тахийг авчран тусгаарлан тэжээдэг уламжлалтай юм байна. 2009 онд 20
тн задгай хадлан бэлдсэн байсан нь 2010 оны 2-р сар гэхэд бүрэн дууссан ба цаг агаарын

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

45

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

бэрхшээлтэй үед тахинд ахиу хэмжээгээр тавьж өгсөн, цасан доор дарагдаж дагтаршсан
зэрэг шалтгаанаар өвсний нөөц төлөвлөсөн хугацаанаас арай илүү эрт дууссан байна.
Хонин усны говийн тахь 2010 оны 2-р сараас эхлэн олон толгойгоор хорогдож
эхэлсэн тул биотехникийн нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзэн БОАЖЯ, ОУТГ-т
хандан тодорхой тооны мөнгөн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, Ховд аймгийн төвөөс
2010 оны 3-р сард 500 боодол сайн чанарын өвс худалдан авч Хонин усны говьд тээвэрлэн
аваачиж үлдсэн 32 толгой тахийг тэжээж, тахийн огцом хорогдлыг бууруулж 26 тахийг
зуднаас мэнд авч үлдэж чадсан байна.
3.2. Ургамлын аймагт нүүрлэж буй аюул, эрсдэл шалтгаан
Сүүлийн хэдэн жил ган гачиг болж байсантай холбоотойгоор ургамлын гарц муудаж,
бэлчээрийн талхлагдал нэмэгдсэн. Мөн хайгуулын лицензтэй гэх нэрээр ДЦГ-т дураараа газар
ухах, хөрс гэмтээх, техник тоног төхөөрөмж ажиллуулан ан амьтан үргээж цочоох зэрэг
бэрхшээл гарах боллоо. 2004 оноос 2009 он хүртэлх хугацаанд хур тунадас бага орж, гэрийн
малын тоо толгой тогтвортой нэмэгдэж байсанаас бэлчээрийн талхлагдалд орж, элсний нүүдэл
ихэссэн зэрэг нь ургамлын төрөл, зүйл цөөрөх суурь шалтгаан болсон байна. Мөн загийг их
хэмжээгээр бэлтгэж, түлшинд хэрэглэснээр элсний нүүдэл ихэсч байна гэж үзэж байна.
ДӨРӨВ. ГОВИЙН ИХ ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН “Б” ХЭСГИЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ТУЛГАРЧ БУЙ БЭРХШЭЭЛ
4.1. Байгалийн баялгийн зүй бус ашиглалт
Хамгаалалтын захиргааны хариуцсан нутаг дэвсгэрт байгалийн баялаг ашиглалттай
холбоотойгоор гардаг зөрчлүүд гэвэл хулгайн ан хийх, загийг түлшинд хэрэглэхээр их
хэмжээгээр бэлтгэх, эмийн ховордсон ургамлыг түүх, зохицуулалтгүй аялал жуулчлал болон
хууль бусаар алт олборлох зэрэг байна. Эдгээр зөрчлийг багасгах, арилгахад хяналт, шалгалтыг
тогтворжуулах ажил чухал юм. Мөн байгаль хамгаалагчдын хариуцсан газрыг өөр хооронд нь
сэлгэж, хяналт шалгалт хийлгэх, байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах,
тэднийг ажлын тоног төхөөрөмж, хувцас хунар, бие хамгаалах хэрэгслэлээр бүрэн хангах,
зөрчил илрүүлсэн байгаль хамгаалагчдыг урамшуулах зэрэг ажлыг хийх шаардлагатай.
Иргэд загийг их хэмжээгээр түлшинд хэрэглэхээр бэлтгэж байгаа нь:.
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4.2 Байгаль, цаг агаарын бэрхшээл
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн нутагт 2009–2010 оны өвөлжилт маш хүнд, гамшгийн байдалд
хүрсэн нь хамгаалалтын захиргааны хамгаалалт, хяналт шалгалтын ажилд ихээхэн бэрхшээл
учруулсан байна. Энд нутагшуулж байсан тахийн сүргээс 73 тахь зудад хорогдож, 49 тахь мэнд
үлдсэн. 2010 оны 1-р сарын дундаас өвөлжилт хүндэрч эхлэн 2, 3-р саруудад хар сүүлт зээр,
янгир зэрэг ховор амьтад олон тоогоор хорогдсон. Улаан ганга, Тахь усны хоолой, Ёлхоны
говьд хар сүүлт зээр 5-10 хүртэл тоогоор бөөнөөрөө хорогдсон байна. ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн
хилийн дагуу байрлах жижиг уулс болох Дуут, Хөндлөн, Сэрвэн, Аргалантай, Халзан бүргэдэй
ууланд байсан янгир олон тоогоор хорогдож, Дуут, Хөндлөн, Сэрвэн зэрэг ууланд үлдсэн янгир
бараг бүгд зуданд хорогдсон, нүүдэллэсэн гэсэн мэдээтэй байна.

•
•

•
•

•
•

4.3. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд учирч буй бэрхшээл
Аялал жуулчлалыг зохистой хөгжүүлэхэд дараах бэрхшээл байдаг байна:
Аймгийн төв, нийслэлээс алслагдсан байрлалтай, дэд бүтэц сайн хөгжөөгүй, аялал
жуулчлалын замд зарцуулах хугацаа, зардал өндөр;
Аялал жуулчлалын салбар хөгжиж эхэлж байгаа энэ үедээ мэдээлэл, сурталчилгаа
хязгаарлагдмал, ирсэн жуулчдад үйлчлэх үзвэр, хөтчийн болон бусад үйлчилгээ орчин
үеийн шаардлага хангах хэмжээнд хүрээгүй;
Зэрлэг ан амьтад нь зочин гийчид, жуулчдаас үргэж дайжих;
Өвлийн хүйтэн, хаврын салхи шуурга, зуны их халуун, ялаа, шумуул зэрэг цаг агаар, уур
амьсгалын өвөрмөц нөхцөл нь аялал жуулчлалыг улирлын чанартай болгож, зарим үед
сөргөөр нөлөөлөх;
Аялал жуулчлалд нөлөөлөх эерэг болон сөрөг хүчин зүйлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй
судалсан, нарийвчлан тодорхойлсон зүйл бага байгаа;
Төрийн өмчит болон хувийн нисэх онгоцны компианиудын үйлчилгээ, найдвартай байдал
нь гадаадын жуулчдын шаардлага хангадаггүй;
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Зарим үед гэрэл цахилгаан тасрах, бензин шатахууны хангамж муудах, зэрлэг болон
тэжээвэр амьтны гаралтай гоц халдварт өвчин гарч, хорио цээрийн дэглэм тогтоох зэрэг
аялал жуулчлалыг амжилттай хөгжүүлэхэд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлүүд байна.
Гэсэн ч аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээр юуны өмнө зам тээвэр, холбоо харилцаа, соёлын
үйлчилгээ өргөжиж, валютын болон бусад орлого нэмэгдэн ДЦГХЗ-ны үйл ажиллагаанд болон
орчны бүс дэх сум, багийн эдийн засгийн өсөлтөд эерэгээр нөлөөлнө. Мөн орчны бүсийн иргэд
өөрийн унаа морь, хоол ундаар үйлчлэх, нүүдэлчин ахуйн ёс заншлаа үзүүлж таниулах, олон
ястны дурсгалын эд зүйлийг урлан борлуулж тодорхой хэмжээний орлого олж ахуй амьдралаа
дээшлүүлэх боломж нээгдэх юм. Алаг хайрханы БНГ болон ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн
хязгаарлалтын бүсэд аялагч, жуулчдыг явуулж байгаль үзүүлж сонирхуулах боломжтой замыг
өмнө нь Бугат сумын Засаг дарга агсан тогтоож, сумын Иргэдийн Хуралд оруулж сайшаагдсан
боловч энэ асуудал хөөцөлдөх эзэнгүй болж орхигджээ. Одоо хамгаалалтын захиргаанаас энэ
замын чиглэлийг дахин хянан үзэж, аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон
боловсруулах шаардлагатай.
•

4.4. Иргэдийн хууль эрхзүй, экологийн мэдлэгийн хангалтгүй байдал
Байгаль орчинд учруулж буй сөрөг нөлөө нь гол төлөв хүний үйл ажиллагаанаас
шалтгаалдаг ба энэ нь хүмүүсийн хууль эрх зүйн болон байгаль экологийн мэдлэг хангалтгүй
байгаатай холбоотой бөгөөд дараах шалтгаануудаас үүдэлтэй:
•
Байгаль хамгаалах уламжлалт зан үйл орхигдсон;
•
Хууль сурталчлах ажил хангалтгүй хийгдэж байгаа;
•
Орон нутагт ухуулга, сурталчилгааны ажил хийгдэхгүй байгаа;
•
Бүх нийтийн экологийн боловсрол эзэмшүүлэх ажил хийгдэхгүй байгаа;
•
Иргэдийг мэдээллээр хангах ажил хангалтгүй байгаа;
•
Хууль эрхзүйн холбогдолтой ном хэвлэл, гарын авлага, сурталчилгааны хуудас зэрэг
танин мэдэхүйн материалын хангамж дутмаг байгаа зэрэг болно.
Эдгээр асуудлыг тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэхийн тулд ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн
менежментийн төлөвлөгөөнд иргэдийн байгальтай зүй зохистой харьцах эрхзүйн мэдлэгийг
дээшлүүлэх талаар тодорхой ажил хийх заалт оруулсан болно.
4.5. Хамгаалалтын захиргаа, төв, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагууд,
төрийн бус байгууллагууд, иргэдийн хамтын ажиллагааны хангалтгүй байдал
Хамгаалалтын захиргаа орон нутгийн төр захиргаа, ард иргэд, аж ахуйн нэгж хоорондын
хамтын ажиллагаа шаардлагын хэмжээнд хүрч ажиллаж чадахгүй бэрхшээл нь дараах
шалтгаантай байна:
• Орон нутгийн төр, захиргааны мэргэжилтэй боловсон хүчин ойр ойрхон солигддог;
• Хамгаалалтын захиргаа, орон нутагтай хамтран ажиллах нэгдсэн бодлого, урт хугацааны
ажлын төлөвлөгөө байхгүй;
• Хамгаалалтын захиргаа нь ДЦГ-ын нутагт байрладаг Хилийн цэргийн отрядтай хамтран
ажиллах урт хугацааны төлөвлөгөө байхгүй;
• Сумдын орчны бүсийн зөвлөлийг байгуулж тогтвортой ажиллуулаагүй;
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Нийслэлээс хэт хол алслагдсан тул удирдах дээд байгууллагын нь дарга, мэргэжилтнүүд тэр
бүр ирж ажил байдалтай танилцдаггүй;
• Байгаль хамгаалагчдын ажлыг орон нутгийн удирдлагаар үнэлэлт, дүгнэлт өгүүлдэггүй;
• Сум орон нутагтай хамтарч ажлаа дүгнэдэггүй зэрэг болно.
Энэ бэрхшээл, шалтгааныг арилгахын тулд менежментийн төлөвлөгөөнд төр, захиргаа
болон орон нутгийн удирдлагууд, хилийн цэргийн удирдлагуудтай уулзсаны дагуу хамтран
ажиллах заалт оруулж, хэрэгжүүлэхээр тусгасан болно.
•

4.6. Судалгаа шинжилгээний ажлын хангалтгүй байдал
Байгалийн түүхэн үйл явц, дэлхийн дулаарал, хүний байгальтай харьцах сөрөг үйл
ажиллагаанаас үүдэлтэйгээр байгалийн баялаг хомсдох, хорогдох, хувьсан өөрчлөгдөх, зарим нь
устаж үгүй болоход хүрээд байна. Тиймээс эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг тогтмол
тасралтгүй хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч байх шаардлагатай байгаа боловч өнөөгийн байдлаар энэ
ажлыг хийхэд дараах бэрхшээл тулгарч байна:
• Оюуны хөдөлмөрийн үнэлгээнд өөрчлөлт орж, судалгааны материал үнэ хөлстэй болсон;
• Судалгааны ажил гүйцэтгэхэд санхүүгийн асуудал хүнд болсон;
• Хот суурин газраас хэт алслагдсан тул ирж очих зардал өндөртэй;
• Суурин судалгаа шинжилгээний мониторингийн цэг байхгүй;
• Байгаль хамгаалагчид анхан шатны мониторингийн судалгаа хийх чадвар дутмаг, гарын
авлага, аргазүйгээр хангагдаагүй;
• Хамгаалалтын захиргаанаас судалгаа шинжилгээний ажилд зарцуулах төсөв хөрөнгө
байхгүй зэрэг болно.
Эдгээр бэрхшээлийг багасгах, даван туулах арга зам:
• Мэргэжлийн байгууллагатай хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажлыг хийж, ургамал,
амьтны мэдээллийн сантай болох;
• Байгаль хамгаалагчдыг мониторингийн судалгаа хийх аргазүй, аргачлалд сургаж, судалгаа
хийлгэж байх;
• Мониторингийн судалгааны цэг байгуулах;
• Жилийн төсөвтөө судалгаа шинжилгээний ажлын үнэ, зардлыг төлөвлөж тусгах;
• Хамгаалалтын захиргаан дээр хэрэгжиж буй гадаадын судлаачдын судалгааны ажлын үр
дүнг ашиглах зэрэг болно.
4.7. Хамгаалалтын захиргааны чадавхи, боловсон хүчний
хангамжид учирч буй бэрхшээл
ГИДЦГ “Б” хэсэгт холбоожуулалт эвдэрсэн, нөхөн хангалт байхгүй, шатахууны хүрэлцээ
муугаас хяналт шалгалтыг бүрэн хийж чаддаггүй, машины хүрэлцээ бага, хятад мотоцикл нь
говийн замыг даах чадваргүйгээс хурдан эвдэрдэг, чанар муу, бие хамгаалах хэрэгсэл
дутагдалтай байдгаас байгаль хамгаалагчийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй
зэрэг бэрхшээл тулгардаг ба эдгээрийг эхний ээлжинд авч үзэн яаравчлан шийдвэрлэх
шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна.
Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

49

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

Цалин бага, хүний нөөц дутуу, загийн хулгай гардаг, авто замын нөлөө их зэрэг
бэрхшээлүүдийг мөн л даруйхан хугацаанд авч үзэж шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзэж байна.
Харин хулан, хар сүүлт зээр, алтайн хойлог, янгирын хулгайн ан тэр болгон гараад
байдаггүй ч, гарах магадлалтай гэж үзэж болох юм.
ТАВ. ГИЦДГ-ЫН “Б” ХЭСГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ
УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
5.1. Удирдлагын тогтолцоо
Тахь нутагшуулах эрдэм шинжилгээ туршилтын төв нь БОАЖ-ын сайдын 2009 оны 3-р
сарын 27-ны 75 дугаар тушаалаар ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн Хамгаалалтын захиргаа болон
өөрчлөгдсөн бөгөөд БОАЖЯ-ны ТХНУГ-т харьяалагдан мэргэжлийн удирдлагаар
хангагддаг.
Хамгаалалтын захиргаа нь ДЦГ-ын байгалийн унаган төрхийг хадгалах, шинжлэн судлах,
уг газар нутгийг хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг
бүхий мэргэжлийн байгууллага бөгөөд ажлын тайланг бүтэн, хагас жилээр БОАЖЯ-ны
ТХНУГ-т тайлагнадаг.
5.2. Хамгаалалтын захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт, байгаль
хамгаалагчдын байршил, хариуцах талбайн хэмжээ
Хамгаалалтын захиргаа нь өнөөгийн байдлаар удирдах дээд байгууллагаас баталж өгсөн
13 хүний орон тоотойгоор (хүснэгт 8) ажиллаж байна.
Хүснэгт 8.
Хамгаалалтын захиргааны хүний нөөцийн бүтэц
№
Албан тушаал
1
Дарга
2
Ахлах мэргэжилтэн
3
Хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн
4
Нягтлан бодогч
5
Нярав-үйлчлэгч
6
Жолооч
7
Байгаль хамгаалагч
Нийт орон тоо

Орон тоо
1
1
1
1
2
1
7
14

Тайлбар

Хамгаалалтын захиргаанд өнөөгийн байдлаар дээд боловсролтой 7, тусгай дунд
боловсролтой 3, бүрэн дунд боловсролтой 1, бүрэн бус дунд боловсролтой 2 хүн ажиллаж
байгаа нь боловсрол, мэргэжлийн хувьд харьцангуй боломжтой байна.
Байгаль хамгаалагчдын 86 хувь нь дээд боловсролтой болсон байна.
БОАЖЯ-наас батлагдсан орон тоо, бүтцээр энэ хамгаалалтын захиргаанд судалгаа
шинжилгээ, орчны бүс хариуцсан мэргэжилтний орон тоо дутуу байгаа бөгөөд энэ орон тоон
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дээр ажиллах хүсэлтэй шаардлага хангасан мэргэжилтнүүд төрийн албаны шалгалтад орж,
уг албан тушаалд томилогдон ажиллах болно.
Хүснэгт 9.
Байгаль хамгаалагч нарын хариуцсан газар нутгийн нэр
№
Нэр
Хариуцан ажилладаг газар нутгийн нэр
1
Б.Батсуурь
Бижийн голын адаг, Шал хар, Хонь ус
2
Б.Чинбат
Илмэн-Сэрвэн, Бамбагар, Хөндлөн (Тахийн бэлчээр нутгийг
хариуцан хамгаалдаг)
3
З.Бааст
Шийрийн ус, Өвчүүгийн адаг, Холбоо толгой, Хөх дэлийн өвөр,
Улаан ганга, Хонь ус
4
Я.Амгалан
Хөх өндөр, Тахь ус, Улаан ганганы адаг, Барлагын сайр, Тэрэгт,
Идрэнгийн нуруу
5
Л.Ойнбаяр
Тахийн шар нуруу, Цахирын нуруу, Тангадын хар, Цагаан
хургастай
6
Г.Нисэххүү
Ёлхон, Хоол, Банзайн хүрэн, Хавтагийн нуруу, Халтар уул
7
Х.Ганбатаа
Алаг хайрхан уул
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 5 дахь заалтыг
хэрэгжүүлэхийн тулд тус хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчдын 1-ээс бусад нь
экологи, байгаль хамгааллын чиглэлээр дээд мэргэжил эзэмшсэн байна. Мөн байгаль орчныг
хамгаалах, олон нийтийн дунд явуулах байгаль орчны мэдээлэл, сурталчилгааны ажилд
чанарын өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлагатай холбогдуулан Засгийн газрын 2007 оны 236
дугаар тогтоолоор ТХГН-т ажилладаг мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдын эрх, үүргийг
нэмэгдүүлж, төрийн захиргааны албан хаагч болгосны дагуу тус хамгаалалтын захиргааны
мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид төрийн албаны шалгалтад бүгд хамрагдаж тэнцсэн байна.
5.3. Материаллаг бааз, төсөв санхүү
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа нь 2009 оны жилийн эцсийн тайлангийн
дүнгээр 23357,5 мян. төгрөгийн үндсэн, 4345,3 мян. төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөтэй, нийт
27702,8 мян. төгрөгийн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй гарсан байна.
Орлого санхүүжилтын талаар: Хамгаалалтын захиргаа улсын төвлөрсөн төсвөөс 64429,5
мян. төгрөгийн санхүүжилт авч, туслах үйлчилгээнээс 2010,0 мян. төгрөгийн орлого оруулж,
нийт 66439,5 мян. төгрөгийн санхүүжилттэйгээр үйл ажиллагаа явуулсан болно. Оны эхэнд
батлагдсан төсөв, өөрийн орлогын санхүүжилтээр бүрдсэн нийт зардлын 72 хувь буюу 48211.5
мян. төгрөгийг ажиллагсдын цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулалд, НДШ-д 5213,6, бараа
үйлчилгээний урсгал зардалд 806,3, бусад бараа үйлчилгээний зардалд 9108.7, нэг удаагийн
тэтгэмжид 2727.4, шагнал урамшуулалд 861,7 мян. төгрөгийн зардал тус тус гаргасан байна.
Төсвийн гүйцэтгэл 103,1 хувь болж, 19,0 мян. төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй
гарсан бөгөөд төсвийн зарцуулгын дүнгээрээ 66936,3 мян., цалин хөлс 48211,5 мян., НДШ
5213,6 мян., тээвэр шатахууны зардал 6670,9 мян. төгрөг болж, цалин хөлс 2125,1 мян., НДШ
144,1 мян., тээвэр шатахууны зардал 2447,8 мян. төгрөгөөр тус тус хэтэрсэн юм. Энэ нь 2009
оны төсөв батлагдах үед бензин шатахууны үнэ 900-1000 төг байсан бол тайлант оны дундуур
Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

51

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

1500-1900 болж өссөнөөс тээврийн зардал хэтрэхэд нөлөөлсөн бөгөөд төсвийг батлахдаа
шатахууны зардлыг нийслэлээс алслагдсан байдал, ДЦГ-ын газар нутгийн хэмжээтэй нь
уялдуулан төлөвлөхгүй байгаатай холбоотой гэж үзэж байна.
Хүснэгт 10.
Хамгаалалтын захиргааны эд хөрөнгө
ХэмТоо
Нэг
Хөрөнгийн
АшиглалНийт
жих
хэмбүрийн
Чанар
№
нэр
тад орсон он
үнэ, төг.
нэгж
жээ
үнэ, төг.
А. Тээврийн хэрэгсэл
1
УАЗ-31512
ш
1
2009.12.30
1400000
14000000
сайн
2
Ёмкостьтой чиргүүл
ш
1
1993
450000
450000
дунд
3
Хятад мотоцикл
ш
1
2006
860000
860000
муу
4
Хятад мотоцикл
ш
1
2007
860000
860000
муу
5
Хятад мотоцикл
ш
2
2008
878000
1756000
дунд
6
Хятад мотоцикл
ш
1
2009
890000
890000
сайн
Тээврийн хэрэгслийн дүн
18816000
Б. Мэдээллийн хэрэгсэл
1
Компьютер
ш
1
2006
608268
608268
муу
2
Принтер
ш
1
2006
159392
159392
муу
3 Acaluos программ
ш
1
2009
495000
495000
сайн
Мэдээллийн хэрэгслийн дүн
1262660
В. Байгууллагын бусад хөрөнгө
1
Агуулах
ш
1
2002
2735
2735
муу
2
Вагончик
ш
1
1995
250000
250000
дунд
3
Тахийн байр
ш
2
2002
25000
50000
дунд
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

Зурагтын антенн

ш

1

1996

Нарны дэлгэц
ш
1
1996
Өнгөт зурагт
ш
1
1996
Инвертор
ш
1
1996
Хөшөө (өндөрлөг дээрх)
ш
1
1996
Дровинк буу
ш
1
2000
Усны шар ёмкость
ш
1
1999
Гэр (ком)
ш
4
1993-1995
Конторын тавилга
ком
1
2005
Байгуулллагын бусад эд хөрөнгийн дүн
Г. Лабораторийн багаж
Багаж
ком
1
1993
Хамгаалалтын захиргааны хэмжээгээр
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хэрэгцээгүй

300000

300000

190000
313600
110000
700000
120000
12000
179000
1000000

190000
313600
110000
700000
120000
12000
716000
1000000
3764335

муу
муу
муу
муу
дунд
дунд
дунд
сайн

45328
23888323

дунд

45328
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Хамгаалалтын захиргааны нийт хөрөнгөний 78.8 хувийг тээврийн хэрэгсэл, 5.3 хувийг
мэдээллийн хэрэгсэл, 0.2 хувийг лабораторийн багаж, 15.7 хувийг байгууллагын бусад хөрөнгө
тус тус эзэлж байна.
Тус хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид төрийн албаны
шалгалтанд бүгд тэнцэж, тангараг өргөснөөр төрийн захиргааны албан хаагчийн нэмэгдлүүд
бодогдох болсноос цалин хөлс, НДШ-ийн зардал өссөн юм.

ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны конторын барилга

Австри улсын Засгийн газраас 2006 онд Тахийн талд нарны үүсвэр бүхий цахилгаан
энергийн хангамжтай эрдэм шинжилгээ, мэдээллийн төвийн байр барьж, өндөр хурд бүхий
сансарын модем ашигладаг интернетийг ашиглалтад оруулсан нь тус захиргааны материаллаг
баазыг олон улсын түвшинд хүрэхүйц чанаржуулж, Зүүнгарын говьд экологийн урт хугацааны
судалгаа хийхэд тохиромжтой түшиц төв болгож чаджээ. .
5.4. Хамгаалалт, хяналт шалгалтын ажил
Хяналт шалгалтын ажлыг байгаль хамгаалагчид ганцаарчилсан болон багаар, бусад
байгуулгатай хамтарсан гэсэн 3 хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг.
Ганцаарчилсан болон хэсэгчилсэн эргүүл шалгалтуудыг тахь тоолох, ажиглах ажлын хамт
байгаль хамгаалагчид Хонь ус, Тахь ус гэсэн 2 үндсэн чиглэлд 7 хоногт 2-оос доошгүй удаа
гүйцэтгэдэг.
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Багаар явуулах эргүүл шалгалтыг сард 1-ээс доошгүй удаа улсын байцаагчаар ахлуулсан
баг ДЦГ-ын нийт нутаг, орчны бүсийн зарим нутгийг хамруулан ан амьтад, хүн, гэрийн малын
байршил, тоо толгойн хөдлөлийг судлах мониторингтой хавсран явуулдаг.
Зөрчил ихээр илэрдэг улирал, сум аймаг дамжсан зөрчлийн тухай мэдээлэл хүлээн авсан,
нэмэлт хүн хүч шаардсан зөрчил илэрсэн үед Ховд, Говь-Алтай аймгийн МХГ, БОАЖГ,
Цагдаагын газар, Хилийн цэргийн анги, застав, Ирвэс-З багтай хамтран төлөвлөгөөт болон
төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлдэг.
Иргэд хууль бусаар алт хайх, олборлох зөрчил улам нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул
БОАЖЯ зөрчил гаргах үндсийг арилгах талаар улсын хэмжээний нэгдсэн бодлого боловсруулан
баримталж ажиллахгүй бол дан ганц ХЗ-ны хүн хүчний чадавхи хүрэлцэхгүй байна.
Нийтлэг илэрдэг зөрчлүүд:
• Хулгайн ан
• Мод, бутлаг ургамал түлшинд хэрэглэх
• ДЦГ, БНГ-ын горим дэглэм зөрчих
• Алт бусад ашигт малтмал хайх, олборлох
5.5. Судалгаа шинжилгээний ажил
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт судалгаа шинжилгээний ажлыг нэлээд сайн явуулсан байна. ОросМонголын хамтарсан экспедиц 1970-1990 онуудад хэд хэдэн удаа судалгаа явуулж эрдэм
шинжилгээний үнэтэй мэдээ, материал цуглуулжээ. Мөн шинжлэх ухааны хүрээлэн, их, дээд
сургуулиуд амьтан, ургамлын судалгаа шинжилгээг явуулж, судалгааны үр дүнд ДЦГ-ын
амьтан, ургамлын төрөл, зүйл, нөөц, тархац нутгийг тодорхойлсон эрдэм шинжилгээний
бүтээлүүд нь хэвлэгдэн гарсан байна.
Зүүн гарын говийн унаган зүйл тахийг сэргээн нутагшуулах ажлын хүрээнд 1991 – 1993
онуудад Тахийн талын ургамалжилт, адууны овгийн паразит, гельмент, халдварт өвчнүүд,
тэжээлийн микрофлор зэрэг судалгааг Биологийн хүрээлэн, Ботаникийн хүрээлэн, МУИС,
УБДС, ХоИХ, ХАИС-ийн эрдэмтэн багш нар нарийвчлан хийжээ. Мөн ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн
зүйлийн олон янз байдал, хулан, хар сүүлт зээрийн тоо толгой, зан төрх, хөрсний хуягт хачиг,
шар чичүүлийн нян судлал, кокцид, цус сорогч, завсрын эзэн-дамжуулагч, зарим хачиг,
бүүргийн судалгаануудыг хийсэн байна.
Тахийг сэргээн нутагшуулж эхэлснээр тахийн дасан зохицолт, идэш тэжээл, өвчлөл,
үржил төллөлт, сүрэглэлт, ус бэлчээр ашиглалт, зан төрхийн ажиглалт, судалгааг гадаад,
дотоодын эрдэмтэд, оюутнууд тогтмол судалж эрдэм шинжилгээний бүтээл, бакалавр, магистр,
докторын олон ажил хийгдсэн байна. ОУТГ-ын санхүүжилтээр 1998-2004 онуудад Швейцарь
улсын судлаач, малын эмч Riki Elias, Feu Sterregaard, Simon Ruegg нар хачигаас тахинд
халдварладаг цусны өвчнийг судалж докторын зэрэг, МУИС-ийн оюутан Н.Энхсайхан,
О.Ганбаатар, А.Оюунболор, Д.Лхагвасүрэн нар ДЦГ-ын ургамалжилт, мэрэгчид, саарал чонын
зэрлэг ан амьтан, гэрийн малд үзүүлэх нөлөө, тахийн ус, бэлчээр ашиглалт зэрэг сэдүүдээр
магистрын зэрэг тус тус хамгаалжээ.
ОУТГ-ын эрдэм шинжилгээ хариуцсан дарга Австри улсын Венийн мал эмнэлгийн их
сургуулийн зэрлэг амьтны экологийн институтийн (FIWI) багш доктор Chris Walzer-ийн
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удирдлаган дор доктор Petra Kaczensky, Ueli Rehsteiner, H. von Wehrden нар болон Moritz.S, Liz
Hofer, Johan Lengger, Valentin Dresley, Tania Hoesli, Tanja Nikowiz, Johanna Painer, Н.Энхсайхан,
О.Ганбаатар, А.Оюунболор, Д.Лхагвасүрэн зэрэг судлаачид сүүлийн 10 гаруй жил ГИДЦГ-ын
“Б” хэсгийн экосистемийн түвшинд биологийн олон төрлийн судалгааны ажил явуулж
гадаад, дотоодын ном, сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлж, Олон улс болон Монголын эрдэм
шинжилгээний хурал, зөвлөгөөнд оролцож илтгэл тавьсан байна. Үүнд тахь, хулан, саарал
чонын байршил, шилжилт хөдөлгөөнийг сансрын дохиолол бүхий хүзүүвч ашиглан тандах
мониторинг судалгаа 2002-2010, тахийн идэш тэжээл, ургамлын шингэц, мэрэгчдийн
судалгаа, тахийн үржил төллөлт, тархац, зан төрх, сүрэглэлт, зэрлэг ан амьтдын мониторинг
судалгаа 2003-2010, ДЦГ-ын ургамалжилт гэх мэт олон сэдвүүд багтаж байна.
5.6. Байгаль орчны сургалт, мэдээлэл, сурталчилгаа, олон нийтийн оролцоо
Хамгаалалтын захиргаа дангаараа болон ОУТГ-тэй хамтран байгаль орчныг хамгаалах
ажилд олон нийтийн оролцоог татан оролцуулах, хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх,
хийгдсэн судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнг танилцуулах, бүлэг нөхөрлөлийн хэлбэрээр
амьдрах, ажиллахын давуу талыг ойлгуулах, соёл олон нийтийн ажил зохион байгуулах зэрэг
ажлуудыг байгууллагын дотоод нөөц бололцооны хэмжээнд явуулж иржээ. Гэхдээ энэ
чиглэлийн ажлыг цаашид улам эрчимжүүлэх шаардлагатай үзэн хэд хэдэн ажлыг төлөвлөж
хэрэгжүүлэхээр менежментийн төлөвлөгөөнд тусгалаа.
Сүүлийн жилүүдэд ОУТГ-тэй хамтран Итали улсын Милан хотын байгаль орчны
чиглэлийн “Ойкос” ТББ-аас “ГИДЦГ-ын “Б” бүсийн хүрээлэн буй орчныг хамгаалах
зорилгоор орон нутгийн ард иргэдийн нөхөрлөлийг тогтвортой хөгжүүлэх нь” төслийг 20092010 онуудад орчны бүсийн Бугат сумын Биж, Тонхил сумын Алтансоёмбо, Ховд аймгийн
Барлаг, Алтангадас багуудад хэрэгжүүлж эхэлсэн ба дараах цуврал сургалтуудыг зохион
байгуулсан. Үүнд:
•

Орон нутгийн ард иргэдийн нөхөрлөлд тулгуурласан аялал жуулчлал хөгжүүлэх

•

Орон нутагт хамгийн элбэг олддог хурганы ахарын ноосыг ашиглан эсгий
бүтээгдэхүүн хийх сургалт

•

Сийлбэрийн сургалт (цацал, морины хусуур, номын хуудас зааглагч, цаас хавчуурга,
тахь, хулан, чоно, янгир, тэмээ, адуу зэрэг гэрийн мал)

•

Нөхөрлөл, хоршоо, компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, санхүүгийн талаарх ерөнхий
мэдлэгийг олгох сургалтыг зохион байгуулсан ба орон нутагт нэн тохиромжтой хэлбэр
болох хоршооны тухай дэлгэрэнгүй сургалт явуулж, Биж багт Ухааны хур,
Алтансоёмбо багт Уран саваа хоршоог байгуулав.

•

Орчны бүсийн бүх багийн малчдыг хамруулан бэлчээрийн менежмент, малчдын бүлэг
үүсгэж ХЗ-тай хамтарч ажиллах, байгаль орчныг хамгаалах, малын төрөл, сүргийн
оновчтой бүтэц, малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг хэрхэн явуулах, дундын санг бий
болгох, зарцуулах, бүлгийн дарга, удирдах зөвлөлийг сонгох, солих чиглэлийн сургалт,
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Гадаад орнуудад мал аж ахуйг эрхлэн явуулдаг арга, туршлагатай танилцуулах, төрөөс
мал аж ахуйн чиглэлээр баримтлах бодлого, чиглэлийн талаар мэдээлэл өгч, санал
солилцох зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн.
Цаашид байгаль орчныг хамгаалах ажилд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх,
идэвхжүүлэх талаар төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас онцгойлон анхаарах нь зүйтэй
гэж үзэж байна.
•

5.7. Гадаад, дотоод хамтын ажиллагаа
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны онцлог нь дотоод, гадаад хамтын
ажиллагааг тодорхой хэмжээгээр өрнүүлж байгаа сайн талтай ба Зүүн гарын говьд тахийг
сэргээн нутагшуулах ажлыг ОУТГ-ийн тусламж дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэж ирсэн бөгөөд энэ
ажлын хүрээнд олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах өргөн боломж нээгдсэн
байна.
ОУТГ-ээр дамжуулан Швейцарь, Австри, Чех, Герман, Итали улсуудын амьтны
хүрээлэн, Их сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, сан, ТББ, хувь хүмүүстэй хамтран
ажилладаг. Эдгээр байгууллагууд нь тахь сэргээн нутагшуулах, ДЦГ-ыг хамгаалах, судлах
ажилд хөрөнгө оруулах, зарим судалгаа шинжилгээний ажилд биечлэн оролцох, эрдэм
шинжилгээний мэдээ, материал цуглуулах, бүтээл хэвлүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж байна.
Тус ХЗ нь хамгаалалт, хяналт шалгалт, мэдээлэл солилцох чиглэлээр ГИДЦГ-ын “А”
хэсэг, Хар ус нуурын БЦГ, Отгонтэнгэрийн ДЦГ-ын ХЗ-тай, тахь нутагшуулах, судалгаа
шинжилгээний чиглэлээр Хустайн БЦГ, Хомын тал, БНХАУ-ын Шиньжан-Уйгарын
Жимсарын тахь нутагшуулах төслүүдтэй, эрдэм шинжилгээ, сургалтын чиглэлээр
Биологийн хүрээлэн, МУИС, ХоИС, ХААИС, ховор амьтныг хамгаалах, судлах, сэргээн
нутагшуулах чиглэлээр Ховор амьтныг хамгаалах үндэсний комисс, Дэлхийн байгаль
хамгаалах сан, Хавтгай хамгаалах сантай тус тус хамтран ажиллаж байна.
Орон нутагтаа Ховд, Говь-Алтай аймгуудын БОАЖГ, МХГ, Ирвэс-3 групп, цагдаагийн
газар, Хилийн цэргийн анги, заставууд, сумдын ЗДТГ, байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагчид, багийн Засаг дарга нар, иргэд, иргэдийн нөхөрлөлүүдтэй нэн ховор, ховор
амьтан, ургамлыг хамгаалах, байгаль орчинтой холбоотой зөрчлийг илрүүлэх, арилгах,
мэдээлэл солилцох чиглэлээр хамтран ажиллаж ирсэн ба үүнийгээ цаашид улам
өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна.
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ГИДЦГ-ЫН “Б” ХЭСГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЗУРГАА. БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ТҮҮНД ХҮРЭХ
УРТ ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:
Говь, цөлийн экосистемийн тэнцвэрт байдал, байгалийн өвөрмөц тогтоц, унаган төрхийг
хадгалан хамгаалж хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхэд оршино.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн үйл ажиллагааг 2011-2015 онуудад хэрэгжүүлэх менежментийн
төлөвлөгөө нь тухайн газар нутаг дахь ховор амьтдын онцлог, хамгаалалтын дэглэм, учирч
болзошгүй бэрхшээлийг харгалзан “ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны
чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” (хавсралт 1) болон “ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” (хавсралт 2),
“Алагхайрхан уулын БНГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө” (хавсралт 3) гэсэн гурван хэсгээс бүрдэнэ.
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодорхой зорилго, зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах төсөв хөрөнгө, хариуцан гүйцэтгэх эзэн,
үйл ажиллагааны биелэлтийг хянах шалгуур үзүүлэлтүүдийн хамт багтаасан болно.
I. ГОВИЙН ИХ ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ
ЧАДАВХИЙГ САЙЖРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2011-2015)
Зорилго 1. Хамгаалалтын захиргааны санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх
Зорилт:
1.1. Хамгаалалтын захиргааны төсвийг тогтвортой нэмэгдүүлэх;
Зорилго 2. Хамгаалалтын захиргааны материаллаг баазыг бэхжүүлэх
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Зорилтууд:
2.1. Хамгаалалтын захиргааны ажилтнуудын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах;
2.2. Хамгаалалтын захиргааны ажилтнуудын ахуй хангамжийг сайжруулах;
Зорилго 3. Хамгаалалтын захиргааг боловсон хүчнээр бэхжүүлж, мэргэжилтэн,
байгаль хамгаалагчдын ажлын ур чадварыг нэмэгдүүлэх
Зорилтууд:
3.1. Боловсон хүчнээр хангах;
3.2 Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдыг чадваржуулах;
Зорилго 4. Хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг авах
Зорилт:
1.1. Дотоод хамтын ажиллагаа;
1.2. Гадаад хамтын ажиллагаа;

II. ГОВИЙН ИХ ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2011-2015)
Зорилго 1. Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд хийх үндсэн ажил
Зорилтууд:
1.1. Төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас баримталж буй бодлого, чиглэлийг
хэрэгжүүлэх;
1.2. Хамгаалалтын захиргааны ажлыг удирдах дээд байгууллагуудтай уялдуулах;
Зорилго 2. Байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны хүрээг өргөжүүлэх
Зорилтууд:
2.1. ДЦГ-ын дотоод бүсийн хилийн заагийг өөрчлөх, хамгаалалтын менежментийг
боловсронгуй болгох;
2.2. Говь-Алтай, Ховд аймгийн БОАЖГ, МХГ болон бусад холбогдох байгууллагуудтай
хамтран ажиллах;
2.1. Орчны бүсийн сум, багийн удирдлага, ард иргэдийн байгаль хамгаалах үйл
ажиллагааг тогтмолжуулах;
2.2. Хилийн цэргийн анги, заставуудыг байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд татан
oролцуулах,
Зорилго 3. Мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг хэрэгжүүлэх
Зорилт:
3.1. Мэдээлэл түгээх, сурталчлах ажлыг тогтмолжуулах, мэдээллийн хүртээмжийг
Сайжруулах;
Зорилго 4. Орчны бүсийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах
Зорилтууд:
4.1. Орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх;
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4.2. Орчны бүсийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх;
Зорилго 5. Хамгаалалт, хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх
Зорилтууд:
5.1. Зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх;
5.2. Хулгайн ан, заг түүж бэлтгэх, ашигт малтмал хайх, ашиглахтай тэмцэх;
5.3. Байгаль хамгаалагчид, мэргэжилтнүүдийн ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх,
тэдний ажиллах урам зоригийг нь нэмэгдүүлэх;
Зорилго 6. ДЦГ-ын түлхүүр зүйлүүдийг хамгаалах
Зорилт:
6.1. Түлхүүр зүйлүүдийг тодорхойлж, түүнд тохирсон хамгаалалтын арга хэмжээ авах;
Зорилго 7. ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт тахийг сэргээн нутагшуулах судалгаа
шинжилгээний ажил явуулах
Зорилтууд:
7.1. Тахийн тоо толгойг өсгөх;
7.2. Тахийн тэжээлийн нөөц бэлтгэх;
Зорилго 8. Судалгаа шинжилгээний ажил
Зорилтууд:
8.1. Мониторинг судалгаа явуулах, байгалийн нөөцийн мэдээллийн санг баяжуулах;
8.2. Хулан, хар сүүлт зээрийн судалгааг явуулах;
8.3. Бусад ан амьтан, ургамлын судалгааг явуулах;
Зорилго 9. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх суурийг тавих
Зорилт:
9.1. Орон нутгийн дотоод нөөц бололцоог түшиглэн жуулчид хүлээн авах;

ДОЛОО. МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2011-2015)-НИЙ
ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГ
7.1. Хэрэгжүүлэх арга зам
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг
мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллахын зэрэгцээ орчны бүсийн сумдын удирдлага, орчны
бүсийн зөвлөлүүд, тус ДЦГ-ын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг Хилийн цэргийн
анги, заставуудын удирдлага, иргэд, байгаль хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг
нөхөрлөлүүд, орчны бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд, шинжлэх ухааны
байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудын оролцоотойгоор хамтран хэрэгжүүлнэ.
Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор жил бүрийн ажлын төлөвлөгөө
боловсруулж, БОАЖЯ-ны ТХНУГ-аар батлуулан мөрдөж ажиллана.
Менежментийн төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэх нэг чухал хөшүүрэг нь санхүүгийн
асуудлыг шийдвэрлэх явдал юм. Иймд хамгаалалтын захиргаа улсын төсвөөс болон өөрсдийн
олсон орлогоор менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн бэрхшээлтэй нь ойлгомжтой
юм. Энэ ДЦГ-ын хувьд энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд ихээхэн боломж бүрдэж байгаагийн онцлог
нь олон улсын төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа явдал юм. Иймд хамтран ажилладаг олон
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улсын төсөл, хөтөлбөрийнхөө хүрээнд санхүүжилтийнхээ 50-иас доошгүй хувийг
шийдвэрлүүлэх, техникийн тусламж дэмжлэг авах замаар хэрэгжүүлнэ гэж төлөвлөж байна.
7.2. Хяналт мониторинг
Менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт нь төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагаануудыг
хэрэгжүүлж, нотлох баримт болон шалгуур үзүүлэлтэд заагдсан үр дүнд хүрснээр хангагдах юм.
Иймд байгууллагын нийт ажилтан, бусад оролцогч талуудын жил бүрийн төлөвлөгөөний
гүйцэтгэл нь ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн менежментийн төлөвлөгөөний шалгуур үзүүлэлттэй
дүйцэж байх зорилтыг тавин ажиллах шаардлагатай болж байна. ХЗ-наас менежментийн
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавьж, улмаар 2013 оны төгсгөлд хамтын
оролцоотойгоор мониторинг хийж, завсрын үнэлгээ өгөх, 2015 онд менежментийн
төлөвлөгөөний биелэлтэд эцсийн үнэлгээ хийж, дараагийн 5 жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах
болно.
7.3. Төлөвлөгөөний эрсдлийн менежмент
Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад байгаль цаг агаараас голлон шалтгаалсан болон бусад
дараах эрсдэл тохиолдож магадгүй юм:
• Дэлхий нийтийг хамарсан уур амьсгалын дулааралтай холбогдон ган болох;
• Хахир хатуу өвөл болох;
• Орчны бүсийн малын тоо хэт их олшрох;
• Санхүүгийн бэрхшээлээс үүдэлтэйгээр төсөв хүрэлцэхгүй байх;
• Хулгайн ан;
• Зэрлэг амьтдын бэлчээр нутаг хомсдох, амьтдад өвчин халдах;
• Орчны бүсэд уул уурхайн хайгуул, ашиглалт явуулах;
• ДЦГ-ын нутаг дундуур автозам дайрч өнгөрөх;
• Боловсон хүчин, хамтын ажиллагааны буруу менежмент (боловсон хүчнийг буруу сонгох,
орчны бүсийн аж ахуйн нэгж, сумд, нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах асуудлыг
орхигдуулах)
Эдгээр эрсдэлүүдийг даван туулахын тулд дараах үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай:
• Шаардлагатай техник хэрэгсэл, унаа, багаж төхөөрөмжтэй байх;
• Орчны бүсийн сумд, нутгийн иргэд, шинжлэх ухааны холбогдох байгууллагуудтай хамтран
ажиллах, мэдээллийг харилцан солилцох механизм бүрдүүлж хэрэгжүүлэх;
• Хангалттай төсөв батлуулан ажиллах;
• Орчны бүсэд дэд бүтэц, уул уурхайн чиглэлийн төслүүдийн БОНБНҮ-нд саналаа өгч
тусгуулан тогтмол хяналт тавих;
•
Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдыг амьтан, ургамал судлаач, газар зүйч, уул уурхай,
аялал жуулчлалын чиглэлийн мэргэжсэн боловсон хүчнээр хангаж, тогтвор суурьшилтай
ажиллуулах;
• ДЦГ-ын нутаг дундуур өнгөрөх автозамыг хаах эсвэл тойруулж гаргах зэрэг болно.
7.4. Менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
зардал
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Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд тавигдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 823.9 сая
төгрөг шаардагдах тооцоо гарч байна. Үүнд:
• Хамгаалалтын захиргааны санхүүгийн чадавхийг сайжруулж, материаллаг баазыг
бэхжүүлэхэд – 268.4 сая төгрөг;
• Хамгаалалт, хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэхэд – 115.0 сая төгрөг;
• Орон нутаг дахь хамтын ажиллагааг өрнүүлж, орчны бүсийн үйл ажиллагааг
тогтворжуулахад - 79.0 сая төгрөг;
• Хамгаалалтын захиргааг мэргэжлийн боловсон хүчнээр бэхжүүлж, мэргэжилтэн, байгаль
хамгаалагчдын ажлын ур чадварыг дээшлүүлэхэд - 43.0 сая төгрөг;
• Мэдээлэл түгээх, сурталчилгааны ажлыг хэрэгжүүлэхэд - 21.5 сая төгрөг;
• Судалгаа шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэхэд - 290.0 сая төгрөг;
• Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд
- 7.0 сая төгрөг.
Менежментийн төлөвлөгөөнд ГБДЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны санхүүгийн чадавхийг
сайжруулж, материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд нийт зардлын 32.6%, хамгаалалт, хяналт
шалгалтын ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэхэд 14.0%, хамтын ажиллагааг өрнүүлж, орчны бүсийн
үйл ажиллагааг тогтворжуулахад 9.6%, хамгаалалтын захиргааг мэргэжлийн боловсон хүчнээр
бэхжүүлж, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдын ажлын ур чадварыг дээшлүүлэхэд 5.2%,
мэдээлэл түгээх, сурталчилгааны ажлыг хэрэгжүүлэхэд 2.6%, судалгаа шинжилгээний ажлыг
өргөжүүлэхэд 35.2%, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 0.8%-ийг тус тус зарцуулахаар
төлөвлөсөн байна. Зардлын тооцоонд ОУТГ-ээс жил бүр олгодог 60.0 сая төгрөгийг оруулан
тооцсон ба үүнийг гол төлөв судалгаа шинжилгээ, хяналтын ажилд зарцуулах юм.
Нийт
зардлын 98.1 хувийг ДЦГ-т, 1.9 хувийг БНГ-т тус тус зарцуулах төлөвтэй.
Мөн тахийг сэргээн нутагшуулах, тахь тээвэрлэн зөөхтэй холбогдон гарах зарим зардлыг
Олон улсын тахь группээс гаргах бөгөөд энэ тухай гэрээ хэлэлцээр хийгдэж байгаа тул
өнөөгийн байдлаар бодит зардлын хэмжээг гаргах боломжгүй байна.
Зардал бүрийн задаргааг хавсралт 1, 2, 3-д үзүүлэв.
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АШИГЛАСАН ХЭВЛЭЛ, МАТЕРИАЛ
Хууль, эрхзүйн холбогдолтой
1. Байгаль орчны дүрэм журмын эмхтгэл. УБ., 2006 он
2. Монгол Улсын орчны хуулийн эмхтгэл. Азийн хөгжлийн сан. УБ., 2009
3. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр. Засгийн газрын 1996
оны 163 дугаар тогтоол.
4. ТХГН-ийн Үндэсний хөтөлбөр. Улсын Их Хурлын 1998 оны 29 дүгээр тогтоол.
5. Монгол орны ховор ургамлыг хамгаалах, зохистой ашиглах үйл ажиллагааны хөтөлбөр. Засгийн
газрын 2002 оны 105 дугаар тогтоол.
6. Монгол улсын Улаан ном. УБ., 1997.
7. ТХГН-ийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах заавар.
Ном, хэвлэл, бүтээл, тайлан
1. Болд А. Монгол орны шувуу. Биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. №7. УБ.,
1973.
2. Болд А. Шувуу. БНМАУ-ын Улаан ном., УБ. 1987.
3. Биологийн хүрээлэн. Монгол орны тал хээр, говь цөлийн тууртаны нөөцийн үнэлгээний нэгдсэн
тайлан. УБ., 2009.
4. Биологийн хүрээлэн. Монгол орны уулын туруутны нөөцийн үнэлгээний нэгдсэн тайлан. УБ.,
2009.
5. Геология МНР. том-1, Отв.ред. Н.А.Маринов, Л.П.Зоненшайн, В.А.Благонравов, М, Изд-во
“Недра”., 1973.
6. Даш Д. Монгол орны ландшафт экологийн асуудлууд. Ред. Ш.Цэгмид, УБ., 2000.
7. Доржготов Д. Монгол орны хөрс. УБ., 2005.
8. Дуламцэрэн С., Цэнджав., Авирмэд Д. БНМАУ-ын амьтны аймаг, хөхтөн амьтан. II боть. УБ.,
1989.
9. Жигж С. Монгол орны хотгор гүдгэрийн үндсэн хэв шинж. Ред. Ш.Цэгмид, Ж.Цэрэнсодном, УБ.,
1975.
10. Жадамба Н., Г.Удвалцэцэг., Д.Өнөржаргал. Монгол орны газрын доорх ус, түүний өөрчлөлт.
Геоэкологийн хүрээлэнгийн бүтээл. УБ., 2007.
11. Лигаа У. Монгол орны нэн ховор ургамлын зурагт лавлах. УБ., 2008.
12. Мягмарсүрэн Д., Д.Энэбиш., Монгол улсын дархалсан газар нутгууд. УБ., 2008.
13. Мягмарсүрэн Д. Монгол орны байгаль орчны тойм-II. УБ., 2009.
14. Намнандорж О. Говийн их дархан газар. УБ., 1990.
15. Оюунгэрэл Б. Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг. УБ., 2004.
16. Өлзийхутаг Н. Монгол орны ургамлын аймгийн тойм. УБ., 1989.
17. Хауленбек А. Монгол орны тоорой. УБ., 2007.
18. Цэгмид Ш. Монгол орны физик газарзүй. УБ., 1969.
19. ТХГН-ийн сүлжээ: үнэлгээ, өргөжүүлэх асуудал. УБ., 2002.
Зураг, атлас
1. Монгол орны экосистемийн зураг. М 1:1000000., 1990.
2. Монгол орны ландшафт-типологийн зураг. М 1:1000000., 1981.
3. Үндэсний атлас. Монгол улсын ШУА, ЗХУ-ын ШУА, УБ, Москва., 1990.
4. Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зураг. М 1:5000000., 2008.
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2.1.2. Хяналт шалгалтад хэрэглэх дараах техник
тоног төхөөрөмжөөр хангах:
а. Богино долгионы дахин
дамжуулах станц
- 1 ком.
б. Богино долгионы гар станц
-5ш
в. Цасны мотоцикль
-2ш
г. Иж планета мотоцикль
-8ш
д. Байршил тогтоогч
-8ш
е. Хоёр нүдний орос дуран
-8ш
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Зорилт 2.1
Хамгаалалтын
захиргааны
ажилтнуудын
ажиллах

2013

2.1.1. Хамгаалалтын захиргааны албан конторын
барилгад их засвар хийж,
өрөө тасалгааг
тохижуулах

Зорилго 2. Хамгаалалтын захиргааны материаллаг баазыг бэхжүүлэх

Зорилго,
Үйл ажиллагаанууд
Хугацаа
зорилтууд
А
1
2
Зорилго 1. Хамгаалалтын захиргааны санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх
1.1.1. Говийн их ДЦГ-ын хамгаалалтын захир-гааны
менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн төсвийн
Зорилт 1.1.
төсөөллийг мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдын
Хамгаалалтын
саналыг тусган тухайн жилд нэмэн төлөвлөж,
захиргааны
2011-2015
БОАЖЯ-аар батлуулах
төсвийг
тогтвортой
1.1.2. Байгууллага өөрийн орлогоо өсгөх эх үүснэмэгдүүлэх
вэрийн тоог нэмэгдүүлэх, үргүй зардлыг багасгах
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Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны чадавхийг
сайжруулах (2011-2015) үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
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Нэр бүхий техник тоног
төхөөрөмжөөр
хангагдаж,
хамгаалалтын
захиргааны
ажилтнуудын
ажиллах
нөхцөл

2013 гэхэд х/з-ны барилгад засвар хийж,
өрөө
тасалгааг
тохижуулна.

Өөрийн
орлогоо
тодорхой
хувиар
нэмэгдүүлсэн байна.

Төсөв
батлагдсан байна.

5

Шалгуур үзүүлэлт

Хавсралт 1.

20122014

2.2.6. Ундны усны эх үүсвэрийг шийдэх
вэршүүлэх төхөөрөмж эсвэл худаг гаргах)

(ус цэ-

2011

45000.0

200.0

5000.0

2011

80000.0

2015

-

9000.0

2011

2011

10000.0

500.0
1500.0

2560.0
360.0
1600.0
600.0

20122015

2.2.5. Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх
зорилго бүхий эмийн сантай болгох

2.2.3. Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдад зэрэг
дэвийн нэмэгдлийг олгуулах арга хэмжээ авах
2.2.4. Ажиллагсдын түлшний хэрэгцээг нүүрсээр
хангахад дэмжлэг үзүүлэх

ж. Хийн гар буу
-8ш
з. Цахилгаан бороохой
-8ш
к. Дижитал зургийн аппарат
- 4 ш.
л. Майхан
- 2 ш.
м. Бага оврын зурагт, тавган
антенн, хүлээн авагч
- 1 ком.
н. Дунд оврын цахилгаан үүсгүүр –1 ш
2.1.3. Газрын зураг (газарзүй, ДЦГ-ын бүсчлэл,
дурсгалт зүйлс, хөрс, ус, ургамал, ан амьтан,
геологийн тухай), байгаль хамгаалах чиглэлийн
ном, товхимол, кинотай болох
2.2.1. Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдыг өвөл,
зуны дүрэмт хувцсаар хангаж, нормативт хугацаанд
нь солих
2.2.2. Ажиллагсдын 4 айлын орон сууц бариулах

3.2.1. Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдын
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор
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Зорилт 3.2
Хамгаалалтын

20112015

5000.0

Зорилго 3. Хамгаалалтын захиргааг боловсон хүчнээр бэхжүүлж, мэргэжилтэн,
байгаль хамгаалагчдын ажлын ур чадварыг нэмэгдүүлэх
3.1.1. Хамгаалалт, хяналт шалгалтын ажилд
Зорилт 3.1.
25000.0
байгаль хамгаалагч 2-ыг шинээр авах үндэслэлийг
2011Боловсон
(2 б/х-ийн
удирдах дээд байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх
2014
цалин)
хүчнээр хангах

Зорилт 2.2.
Хамгаалалтын
захиргааны
ажилтнуудын
ахуй хангамжийг
сайжруулах

нөхцөлийг
сайжруулах
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БОАЖЯ
, ХЗ,

БОАЖЯ
, ХЗ

БОАЖЯ
, ХЗ,
ОУТГ

ХЗ

БОАЖЯ
, ХЗ

БОАЖЯ
, ХЗ

БОАЖЯ
, ХЗ
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Байгаль
хамгаалагчаар хангагдаж, хяналт шалгалт явуулах
нөхцөл бүрдэнэ.
Мэргэжилтэн, байгаль
хамгаалагчдыг сургал-

Ажиллагсдын ахуй
хангамж сайжирсан
байна.

Холбогдох зураг, ном,
товхимол,
кинотой
болсон байна.

сайжирсан байна.

шат дараатайгаар сургалтад хамруулах

ОУТГ

тад хамруулж, мэдлэг
чадвар нь дээшилсэн
байна.
Судалгаа шинжилгээ,
хамгаалалт, хяналтын
ажлын арга
туршлагатай
танилцуулсан байна.

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

65

3.2.2. Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдын
ажлын дадлага туршлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор
ХЗ,
Хөвсгөл,
Хар
ус
нуур,
Отгонтэнгэрийн
2013
2000.0
ОУТГ
хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаатай
танилцуулах, туршлага судлуулах
3.2.3. Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдыг
БОАЖЯ
БНХАУ-ын Шиньжан-Уйгар мужийн байгаль
2011
6000.0
Туршлага судлуулсан
, ХЗ,
хамгаалах ажилтай танилцах, туршлага судлуулах
байна.
Зорилго 4. Хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг авах
4.1.1. Хустайн БЦГ, Хомын талын тахь үржүүлэх
Судалгааны
20111000
хөтөлбөртэй хамтран тахь сэргээн нутагшуулах,
ХЗ шинжилгээний үр дүн
2015
0.0
эрдэм шинжилгээний ажил явуулах
гарсан байна.
4.1.2. МУИС, ХААИС, МУБИС, ХоИС, ХХЕГ, Геоэкологийн хүрээлэн, Биологийн хүрээлэн, байгаль
Судалгааны
2011хамгаалах чиглэлийн ТББ, төсөл, хөтөлбөртэй
шинжилгээний үр дүн
5000.0
ХЗ
2015
(МХАХҮК, WWF-ийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн
гарсан байна.
газар, GTZ, Хавтгай хамгаалах сан, Алтай-Соёны
төсөл) хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох
4.1.3. ГИДЦГ-ын “А” хэсэг, Хар ус нуурын БЦГ-ын
2011ХЗ-дын шинэлэг туршЗорилт 4.1.
3000.0
ХЗ
ХЗ-аадтай мэдээлэл, туршлага солилцох
2015
лагаас хэрэгжүүлнэ.
4.1.4. Орон нутгийн төрийн болон төрийн бус
Дотоод хамтын
Орон нутгийн хамтын
2011байгууллагуудтай /малчдын бүлэг, нөхөрлөл,
ажиллагаа
2000.0
ХЗ
ажиллагаа сайжирсан
2015
экоклуб/ ДЦГ, БНГ-ын хамгаалалтын горим,
байна.
дэглэмийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллах

захиргааны мэргэжилтэн,
байгаль
хамгаалагчдыг чадваржуулах
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Зорилт 4.2.
Гадаад хамтын
ажиллагаа

Дүн

4.2.1. ОУТГ, Венийн мал эмнэлгийн их сургуулийн
зэрлэг амьтны экологийн институт (FIWI), Итали
улсын Милан хотын Ойкос байгаль хамгаалах ТББ
“OIKOS”, БНХАУ-ын Шинжань-Уйгар мужийн
Жимсарын тахь үржүүлэх төв,
Швейцарийн
хөгжлийн агентлаг (DEZA), Bird inventory KLIV
(Кonrad Lorenz Institute Vienna), Герман улсын
Горлиц
хотын
байгалийн
түүхийн
музей
(Senkenberg Gorlitz museum), ALPARC, CIPRA,
ISCAR зэрэг байгууллагуудтай нягт хамтран
ажиллаж, ДЦГ, түүний орчны бүсэд улсын төсвөөр
санхүүжих
боломжгүй
байгаль
хамгаалах
чиглэлийн ажлуудыг санхүүжүүлүүлэх
20112015

20112015

286420.0

-
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ХЗ,
ОУТГ
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Гадаад
хамтын
ажиллагаа өргөжиж,
хамгаалалтын
захиргааны
үйл
ажиллагаа сайжирсан
байна.

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

Зорилт 1.2.
1.1.3. Менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн
Хамгаалалтын
удирдах дээд байгууллагуудаас ирүүлэх
захиргааны
үүрэг даалгаврыг тусгасан ХЗ-ны жилийн 2011-2015
ажлыг удирдах
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн
дээд байгуулгэрээг батлуулж хэрэгжүүлэх
лагуудтай
1.1.4. Хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон
Тухай бүр
уялдуулах
тодорхой саналыг БОАЖЯ-нд хүргүүлэх
Зорилго 2. Байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны хүрээг өргөжүүлэх
2.1.1. ДЦГ-ын онгон бүсэд Тоодог ус, Тахь
ус, Задгай ус, Холбоо толгойг багтаан
оруулах замаар өөрчлөлт оруулах санал
хүргүүлж шийдвэрлүүлэх
2011
Зорилт 2.1.
2.1.2. ДЦГ-ын хамгаалалтын бүсийн хилийн
ДЦГ-ын дотоод
заагийг 1227.0 тоотоос зүүн тийш 1452.0
бүсийн хилийн
тоот болгон өөрчлөлт оруулах санал
заагийг
хүргүүлж шийдвэрлүүлэх

Төлөвлөлтийн
зорилго,
Үйл ажиллагаанууд
Хугацаа
зорилтууд
Зорилго 1. Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд хийх үндсэн ажил
1.1.1. Төрийн захиргааны төв
Зорилт 1.1.
байгууллагуудаас өгөгдсөн үүрэг,
2011-2015
ТЗТБ-уудаас бадаалгаврыг
тухай
бүрд
нь
хэрэгжүүлэх
римталж буй
бодлого, чиглэ1.1.2. ТХНУГ-аас ирүүлсэн удирдамж, албан
лийг
даалгавар,
санал,
зөвлөмжийг
үйл 2011-2015
хэрэгжүүлэх
ажиллагаандаа тусган авч хэрэгжүүлэх

2000.0

Тухайн
жилийн
батлагдсан
төсөвт
багтаана

Төсөв
(мян.
төгрөг)

ХЗ,
ТХГНУГ,
ГЭХ

ХЗ
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Сүүлийн 10 гаруй жилийн
судалгааны үндсэн дээр
ДЦГ-ын дотоод бүсчлэлийг
өөрчилснөөр
түлхүүр
зүйлийн
хамгаалалтын
менежмент сайжирсан байна.

саналыг

2-оос доошгүй
хүргүүлсэн байна.

ХЗ

ТХНУГ-ын үүрэг даалгавар
ХЗ-ны үйл ажиллагаанд тусч
хэрэгжсэн байна.

ТЗТБ-уудаас өгөгдсөн үррэг,
даалгавар
тухай
бүр
хэрэгжин хэвшсэн байна.

Шалгуур болон
баталгаанууд

Хавсралт 2.

Үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэн
биелүүлж, үр дүнгийн гэрээг
дүгнүүлсэн байна.

ТХНУГ,
ХЗ

ХЗ

Гүйцэтгэх байгууллага

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсгийн менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх (2011-2015) үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

2.2.1. Аймгуудын
БОАЖГ, МХГ-тай
хамтран ажиллах гэрээ байгуулах, мэдээлэл
солилцох
2.2.2. ДЦГ, түүний орчны бүсийн сум, багтай
хамтарсан хяналт шалгалтыг явуулж,
илэрсэн зөрчлийг барагдуулах
2.2.3. Байгаль хамгаалагчдын мэдлэг
чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион
байгуулах
2.2.4. Орон нутгийн цагдаагийн газар,
онцгой байдлын алба, сумдын байгаль орчны
байцаагчид,
“Ирвэс-3”
групптэй
шаардлагатай үед хамтран ажиллах
2.3.1. Орчны бүсийн сумдын Засаг дарга
нарын Байгаль орчныг хамгаалах тухай
болон ТХГН, Орчны бүсийн тухай хуулиар
хүлээсэн үүрэг, хийж гүйцэтгэсэн ажлын
талаар уулзалтыг тогтмол зохион байгуулах,
хамтарч ажиллах төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлэх
2.3.2. Говь-Алтай аймгийн Бугат, Тонхил,
Ховд аймгийн Алтай, Үенч сумдад ТХГНийн талаар мэдээлэл, сурталчилгааны төв
/МСТ/ нээж ажиллуулах
2.3.3. Орчны бүсийн сургуульд байгаль
онцлог,
хамгааллын
тухай,
ДЦГ-ын
биологийн олон янз байдал, хамгаалалтын ач
холбогдлын талаар хичээл заах

2.1.3. ДЦГ-ын онгон бүс дундуур өнгөрдөг
автомашины замыг хаах тухай шийдвэрийг
орон нутгийн засаг захиргаа, хилийн
заставууд, нутгийн иргэдэд танилцуулж
сурталчлах, замын тэмдэг байршуулах
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Зорилт 2.3.
Орчны бүсийн
сум, багийн
удирдлага, ард
иргэдийн
байгаль
хамгаалах үйл
ажиллагааг
тогтмолжуулах

Зорилт 2.2.
Говь-Алтай,
Ховд аймгийн
БОАЖГ, МХГ
болон бусад
холбогдох
байгууллагуудтай хамтран
ажиллах

өөрчлөх,
хамгаалалтын
менежментийг
боловсронгуй
болгох

8000.0

8000.0

2014

Улиралд
1 удаа

-

2011-2015

2000.0

4500.0

2012, 2014

Жил бүр

10000.0

2500.0

5000.0

Жил бүр

2011-2015

2014

ажиллах

нөхцөл

ХЗ,
Сургуулиудын
захиргаа
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Орчны бүсийн иргэдийн
экологийн
боловсрол
дээшилнэ.

талаар
авсан

Иргэд ТХГН-ийн
тодорхой ойлголт
байна.
Сумдын
ЗДТГ

зөрчлийг

2011 оноос эхлэн жилд
3-оос доошгүй асуудлыг
хамтарч шийдсэн байна.

ДЦГ
дахь
бууруулна.

ДЦГ, түүний орчны бүсэд
хуулийн хяналтыг
бэхжүүлж, зөрчлийг бууруулна.
Байгаль
хамгаалагчдын
хууль эрх зүйн мэдлэг
дээшилнэ.

Хамтран
бүрдэнэ.

ХЗ,
Сумдын
ЗДТГ

ХЗ

БОАЖГ,
ХЗ

Аймгуудын

ХЗ

БОАЖГ,
МХГ, ХЗ

Аймгуудын

ХЗ,
Сумдын
ЗДТГ,
Хилийн
застав

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

3.1.4. Хилийн цэргийн заставуудад байгаль
хамгаалах чиглэлийн сурталчилгаа, сургалт
зохион байгуулах

3.1.3. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр хамгаалалтын захиргааны үйл
ажиллагааг сурталчлах

3.1.2. Хамгаалалтын захиргааны танилцуулга, тараах материалыг монгол, англи хэл
дээр хэвлүүлэн сурталчилгаандаа ашиглах

2011-2013

2013,
2015

2011,
2015

Улиралд
1 удаа
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Зорилго 4. Орчны бүсийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах
4.1.1. Сумдын ЗДТГ, ОБЗ-өөс
Орчны
Зорилт 4.1.
бүсийн
менежментийн
төлөвлөгөөг
2012
Орчны бүсийн
боловсруулахад нь мэргэжил арга зүйн
менежментийн
туслалцаа үзүүлэх
төлөвлөгөөг
4.1.2.
Орчны
бүсийн
менежментийн
хэрэгжүүлэх
2011-2015
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих

Зорилт 3.1.
Мэдээлэл түгээх,
сурталчлах
ажлыг
тогтмолжуулах,
мэдээллийн
хүртээмжийг
сайжруулах

3.1.1 Орчны бүсийн сум, багийн хурлын үеэр
мэдээлэл, сурталчилгааг явуулах

2.4.1. Хамгаалалтын захиргаа байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан 2011 онд
Зорилт 2.4.
батлуулах, хамтран ажиллах үйл ажиллагааг эхлүүлэх
Хилийн цэргийн
тогтмолжуулах
анги,
заставуудыг
2.4.2. ДЦГ-т байрлах Яргайт, Улаан хад,
байгаль
Зээгийн заставуудын штаб, цэргийн байрыг
хамгаалах үйл
нам даралтаар халаах, ажиллагсдыг хувийн
ажиллагаанд
хэрэгцээндээ хийн зуух ашиглуулах, нам 2011-2014
татан
даралтын зуухаар солих, шахмал түлшний
оролцуулах
технологи нэвтрүүлэх
ажлуудыг шат
дараатай хэрэгжүүлэх
Зорилго 3. Мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг хэрэгжүүлэх

Сумдын
ЗДТГ, ОБЗ
ХЗ
1000.0

ХЗ

ХЗ

ХЗ

10000.0

2500.0

10000.0

2000.0

2000.0

ХЗ,
ХЦА

-

ХЗ,
сумдын
ЗДТГ

ХЗ

4000.0
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Орчны бүсийн тухай хууль
хэрэгжинэ.

ХЗ-наас явуулж буй үйл
ажиллагаа нийтэд ил тод
болно.
Дотоод, гадаадын иргэд
ДЦГ, хамгаалалтын захиргааны
талаар
тодорхой
ойлголттой болно.
ХЗ-наас явуулж буй үйл
ажиллагаа нийтэд ил тод
болно.
Хилийн цэргийн ажилтнууд
байгаль хамгаалах чиглэлийн тодорхой ойлголт мэдэгдэхүүнтэй болно.

2012 он гэхэд заставын
ажиллагсад дулааны улиралд
хувьдаа заг түлэхгүй болсон
байна. 2014 он гэхэд застав
загны хэрэглээг зогсоосон
байна.

Хилийн зурвас нутагт ТХГНийн тухай хууль хэрэгжинэ.

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

4.2.1. Орчны бүсэд байгалийн дагалт
баялгийг (Ёлхоны давсны орд гэх мэт) зүй
2012 оноос
зохистой ашиглан хөрөнгийн эх үүсвэр бий
болгох
4.2.2. Орчны бүсэд Биж, Алтан соёмбо
багуудад хамгаалалтын захиргааны
дэмжлэгээр байгуулагдсан гар урлал, орон 2011-2015
Зорилт 4.2.
нутгийн аялал жуулчлалын хоршооны үйл
Орчны бүсийн
ажиллагааг тогтвортой дэмжих
зөвлөлийн үйл
ажиллагааг
4.2.3. Ховд аймгийн Алтай, Үенч сумдын
жигдрүүлэх
орчны бүсийн иргэдэд гар урлал, аялал 2013
жуулчлал эрхлэх сургалт зохион байгуулах
4.2.4. Орчны бүсийн хуулийн дагуу Орчны
бүсийн санг бүрдүүлэхэд чиглэсэн идэвхтэй 2011- 2015
үйл ажиллагаа явуулах
Зорилго 5. Хамгаалалт, хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх
5.1.1. ДЦГ, түүний орчны бүсэд нутагладаг
иргэд, түр нэвтэрч буй зорчигчдод
2011-2015
Зорилт 5.1.
хориглосон
үйл
ажиллагааны
талаар
Зөрчлөөс
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, сануулга өгөх
урьдчилан
5.1.2. ДЦГ-ын онгон бүсийг дайран өнгөрдөг
сэргийлэх
төв замуудыг хаах, тэнд анхааруулах самбар
2012
байрлуулах
5.2.1. Хамгаалалт, хяналт шалгалтын ажлыг
2011-2015
тогтмолжуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах
5.2.2. Зэрлэг ан амьтдын хулгайн ан, түүний
илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийн талаар “Ирвэс” 2011-2015
мэдээллийн санд хадгалах
5.2.3. Улирлын чанартай хамтарсан эргүүл
Зорилт 5.2.
хяналтын хуваарь гаргаж, төлөвлөгөөт бус 2011-2015
Хулгайн ан, заг
шалгалт зохион байгуулах
ХЗ
ХЗ,
ОБЗ

5000.0

5000.0
-

21000.0

5000.0

-

ХЗ,
Байгаль
хамгаалах хоршоонууд

Байгаль
хамгаалагчид
ХЗ, МХГ,
Цагдаа,
ХЦА

ХЗ,ОУТГ

Мэргэжил
-тэн, байгаль хамгаалагчид
ХЗ, ХЦА,
Сумдын
ЗДТГ

ОБЗ,
ХЗ

3000.0
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Зөрчлийг илрүүлж, байгаль
орчинд учирсан хохирлыг
барагдуулсан байна.
2016 он гэхэд 6 идэвхтэн
байгаль
хамгаалагчтай
болсон байна.

Зөрчлийн тоо буурна.

ОБС-г
хуулийн
зарцуулсан байна.

Орчны бүсийн сан хуулийн
дагуу
ажиллах нөхцөл
бүрдэнэ.

хууль

бус

5.2.6. Хууль бус ашиглалтад өртөж эвдэрсэн
газрыг нөхөн сэргээх (Халтар уул, Хашаат)

5.2.5. Байгалийн баялгийн
ашиглалттай тэмцэх,

5.2.4. Хонь ус, Тахь усны баянбүрдэд хяналт
шалгалт, судалгааны ажилд зориулагдсан
ажлын 2 байр барих

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

5.2.7. ИБХ, байгаль хамгаалагчдад сургалт
явуулах,
иргэдээс зөрчлийн мэдээллийг
худалдаж авах
5.3.1. Авилгалаас урьдчилан сэргийлэх
Зорилт 5.3.
Байгаль хамгаа- зөвлөгөө өгөх, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг
хугацаанд нь өгөх
лагчид,
мэргэжилт5.3.2. Үр дүнгийн гэрээний хяналт шалнүүдийн ажлын
галтын ажлын биелэлтийг нэгтгэн дүгнэж,
хариуцлагыг
байр эзлүүлэн шагнаж урамшуулах
дээшлүүлэх,
5.3.3. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн
тэдний ажиллах
нөхөн
төлбөрөөс
тухайн
байгаль
урам зоригийг нь хамгаалагчид урамшууллыг хуулийн дагуу
нэмэгдүүлэх
олгох, байгууллагын дотоод журмаар
хээрийн ажлын томилолтыг нэмэгдүүлэх
Зорилго 6. ДЦГ-ын түлхүүр зүйлүүдийг хамгаалах
6.1.1. Түлхүүр зүйлд тахь, хулан, хар сүүлт
зээр, жороо тоодог, ёл, хойлог, заг, арц зэрэг
зүйлүүд багтах бөгөөд эдгээрт тохирсон
судалгаа шинжилгээ явуулж, зүйл бүрт
тохирсон хамгаалалтын арга хэмжээ авч
Зорилт 6.1.
хэрэгжүүлэх
Түлхүүр

түүж бэлтгэх,
ашигт малтмал
хайх,
ашиглахтай
тэмцэх

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Жил бүр

2011-2015

2011-2012

2011-2015

2011

10000.0

-

5000.0

-

2000.0

Үнэлгээний
байгууллагаар зардлыг төлөвлүүлэх

21000.0

20000.0

ХЗ,
ОУТГ,
Судалгааны
байгууллагууд

ХЗ

ХЗ

ХЗ

ХЗ,
ИБХ

мэргэжлийн байгууллага

ХЗ,

ОУТГ, ХЗ,
МХГ, ЦГ

ХЗ,
ОУТГ
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Түлхүүр
зүйлүүдтэй
холбоотой судалгааны ажлыг
явуулж, хамгаалалтын арга
хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

Байгаль хамгаалагчдын
ажиллах сонирхол
идэвхжиж, зөрчлийг тухай
бүр илрүүлсэн байна.

Зөрчлийг
хугацаанд
нь
илрүүлэх боломжтой болно.

ДЦГ-ын
байгаль
сэргээгдсэн байна.

ТХГН-ийн
тухай
тогтоомж хэрэгжинэ.

Хяналт шалгалт, судалгаа
явуулах боломжтой болно.

6.1.4. Түлхүүр зүйлүүдийн амьдрах орчныг
бэлчээрийн талхагдал, уул уурхайн үйл
ажиллагаанаас хамгаалах

6.1.3. ДЦГ-ын үндсэн ой болох заг, орчны
бүсийн нэн ховор ургамал болох арцыг
түлшинд
хэрэглэх
үйл
ажиллагааг
бууруулах, зогсоох

6.1.2. Байгаль цаг агаарын бэрхшээлтэй үед
шаардагдах биотехникийн арга хэмжээний
зардлыг төсөвт суулгаж, үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх

2011-2015

2011-2012

500
0.0

10000.0

14000.0

БОАЖЯ,
ХЗ

Түлхүүр
зүйлүүдийн
байршил, бэлчээр нутаг
хамгаалагдана.

2012 он гэхэд өвс хадгалах
байртай болж, 2000 боодол
өвс нөөцөлсөн байна.

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

Зорилт 7.2.
Тахийн ус,
тэжээлийн нөөц
бэлтгэх

7.1.3. ДЦГ-ын зүүн хэсгийн тахийн сүргээс 2
азарга барьж ДЦГ-ын баруун хэсэг буюу
Тахь усны сүрэгт нийлүүлэх
7.2.1. Тахь ус, Хонь усны баян бүрдүүдэд
байгаль цаг агаарын бэрхшээлтэй үед тахь
тэжээх өвсний фонд байгуулах (7 м х 7 м х
3.5 м-ийн хэмжээтэй агуулах барих)
7.2.2. Тахь нутагшуулах төв дээр тахь тэжээх
өвсний нөөц бүрдүүлэх

2000.0

19000.0

10000.0

2011

2011

2011- 2015

ломжгүй
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ХЗ,
Судалгааны баг
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Байгаль
цаг
агаарын
бэрхшээлээс
урьдчилан
сэргийлэх үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлсэн байна.

Тахь усны тахийн сүргийг
цус ойртолтоос сэргийлж,
тоо толгойг нэмэгдүүлнэ

Зорилго 7. ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт Тахийг сэргээн нутагшуулах судалгаа шинжилгээний ажил явуулах
Ажил гэ7.1.1. ДЦГ-ын баруун хэсэг нь туруутан
рээ бай2011-2015
амьтдын хувьд өвөлжихөд тохиромжтой
Зорилт 7.1.
гуулах
2016 он гэхэд 150 тахьтай
нутаг болох нь судалгаагаар тогтоогдсон тул
Тахийн тоо
шатандаа
болсон байна.
цаашдын тахь сэргээн нутагшуулах үйл
толгойг өсгөх
явж байХЗ,
гаа тул
ажиллагааг энэ хэсэг рүү чиглүүлэх
одоогоор
ОУТГ
7.1.2. Хустайн БЦГ-аас 12 тахь, Жимсарын
бодит
тахь үржүүлэх газраас 24 тахь авчрах ажлыг 2010 оноос
зардал
гаргах боэхлүүлэх, гэрээ хэлэлцээр хийх
эхлэх

зүйлүүдийг
тодорхойлж
түүнд тохирсон
хамгаалалтын
арга хэмжээ авах

Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

8.3.4. ДЦГ, түүний орчны бүсэд махчин
амьтад (ирвэс, шилүүс)-ын судалгааг дулаан
мэдрэгч багажийн тусламжтайгаар явуулах

2013

8.3.3. Зүүнгарын говийн сээр нуруугүйтэн
амьтдын иж бүрэн судалгааг явуулах

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

Зорилт 8.3.
ДЦГ-ын бусад
ан амьтан,
ургамлын

2015

2014

20112015

2011-2015

8.3.2. Ургамлын зүйлийн бүрдлийн судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх

7.2.3. Тахийн ус хангамжинд зориулж Бижийн голын дагуу “Бэлчэр өтөг” гэдэг газарт
3
50 м -ийн багтаамжтай хөв байгуулах
Зорилго 8. Судалгаа шинжилгээний ажил
8.1.1. Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдаар
ан амьтан, ургамалжилтын мониторинг
Зорилт 8.1.
явуулж, БИОСАН-мэдээллийн санд хадгалах
Мониторинг
8.1.2. Мэдээллүүдийг нэгтгэн цахим хэлбэрт
судалгаа
оруулах, санд шинэ мэдээллийг тогтмол
явуулах,
оруулж байх
байгалийн
8.1.3. ДЦГ-ын хамгаалалт болон судалгаа
нөөцийн
шинжилгээний холбогдолтой мэдээллүүмэдээллийн санг
дийг байгаль орчны төв мэдээллийн санд
баяжуулах
хүргүүлж байх
8.2.1.
Сансрын
дохиоллын
хүзүүвч
Зорилт 8.2.
ашигласан судалгааг хулангийн популяцид
Хулан, хар сүүлт
үргэлжлүүлэх, хар сүүлт зээрийн популяцид
зээрийн
шинээр эхлүүлж, хоног, улирал, жилийн
судалгааг
шилжилт хөдөлгөөн, нөөцийн судалгааг
явуулах
явуулан гарсан үр дүнг тайлагнах
8.3.1. Биологийн олон янз байдлын судалгааг
үргэлжлүүлэх (аргаль, янгирын судалгаанд
түлхүү анхаарах)
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дүн

Аргаль, янгирын биологи,
экологи, ургамлын зүйлийн
бүрдлийн
судалгааны
тодорхой үр дүн гарсан
байна.

Хулан, хар сүүлт зээрийн
орчин ашиглалт, шилжилт
хөдөлгөөний талаар
судалгааны тодорхой үр дүн
гарсан байна.

2016 он гэхэд байгалийн
нөөцийн баялаг сантай
болж, мэдээлэл мэдээллийн
төв санд хүргэгдсэн байна.

Тахь болон бусад зэрлэг ан
амьтдын усны
хангамж
сайжирна.

2011-2014

3000.0
521500.0

2011-2015

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он
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8.3.9. ТХГН-ийн хооронд экологийн коридор 2011-2014
бий болгох судалгааг хийх

8.3.7. Жижиг хөхтөн амьтдын судалгаа
8.3.8. Заг, арцны ургалт, нөхөн сэргэлтийн
судалгааг явуулах

8.3.5. Шувууны судалгааг явуулах
8.3.6. Мэрэгч амьтдын физиологийн
судалгааг явуулах

Зорилго 9. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх суурийг тавих
9.1.1. 2012 он гэхэд аялалын маршрут,
хөтөлбөрийг баталж, интернэтэд байрЗорилт 9.1.
луулах, гадаадын хамтран ажилладаг
Орон нутгийн
2011-2012
байгууллагуудын туршлага дээр тулгуурлан
дотоод нөөц
аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжийг
бололцоог
судлах
түшиглэн
жуулчид хүлээн
9.1.2. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал
авах
жуулчлалыг хөгжүүлэх
2011-2015

судалгааг
явуулах
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Хамгаалалтын захиргааг
сурталчилсан, байгальд
ээлтэй аялал жуулчлал
хөгжүүлэх талаарх
судалгааны дүн гарсан
байна.
Нутгийн иргэдийн орлого
нэмэгдэх үндэс бүрдэнэ.

Нөхөн сэргээх арга зүйг
боловсруулна.
Ан
амьтны
шилжилт
хөдөлгөөнд саад болдог
нутгууд тодорхой болно.

хэвлэгдсэн байна.

1.1.1. ХЗ-ны байгаль хамгаалагч сумын ИТХ,
багийн ИНХ-д ажлаа тогтмол тайлагнаж байх

Үйл ажиллагаанууд

Хугацаа

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

Зорилт 1.1.
Мэдээлэл
солилцох
болон хамтын
ажиллагааг
сайжруулах

20111.1.2. Шинээр гарсан хууль тогтоомж, байгаль 2015
хамгаалах арга, туршлагын талаарх мэдээллийг
орон нутгийн сонин хэвлэлээр тогтмол
сурталчлах
1.2.1. Байгаль хамгаалагч ХЗ-тай болон сумын
ЗДТГ-тай гэрээ байгуулж ажиллах
2011
1.2.2. Гэрээний биелэлтийг жил бүр үнэлэн оноос
дүгнэж хэлэлцдэг байх
Зорилго 2. Мэдээлэл түгээлт, сургалт, сурталчилгааны ажлыг сайжруулах
Зорилт 2.1.
2.1.1. Байгалийн баялгийг
зүй зохистой
Иргэдийн
ашиглах,
хамгаалахын
ач
холбогдлыг
байгаль
сурталчлан таниулах
2011
орчин, хууль 2.1.2. Байгаль орчны нөхөрлөл, хамтлагуудын оноос
эрхийн
үйл ажиллагааны талаар сурталчлах
5000.0
мэдлэгийг
2.1.3. Байгаль орчны хууль эрхзүйн талаар
дээшлүүлэх
сургалтуудыг зохион байгуулах
2.2.1. Тахилгын уламжлалт зан үйлийг судлах,
Зорилт 2.2.
2011
тахилга
үйлдэх
ажиллагааг
журамлах,
Байгалиа
оноос
тогтмолжуулах
хамгаалж

Зорилго,
зорилтууд

СЗДТГ,
ААН

Байгаль
хамгаалагч

ХЗ,
СЗДТГ,
ОБЗ,

Байгаль
хамгаалагч

ХЗ,
СЗДТГ,
ОБЗ,

Төсөв
Гүйцэт(мян.
гэх эзэн
төгрөг)
Зорилго 1. Хамгаалалтын захиргаа, сум, баг, иргэдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах

Шалгуур
үзүүлэлтүүд

Хавсралт 3.
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Тахилгын уламжлалт зан үйлийн
талаар мэдээллийн самбар гаргасан
байх

Танин мэдүүлэх сурталчилгааны үр
дүнд зөрчлийн тоо хэмжээ жилээс
жилд буурсан байна

Хамтарсан хяналт шалгалтын үр
дүнд зөрчлийн тоо хэмжээ жилээс
жилд буурсан байна

Мэдээллийг орон нутгийн сонин
хэвлэлээр мэдээлж хэвшсэн байна.

Тулгамдаж буй 3-аас доошгүй
асуудлыг сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн байна

Алагхайрханы БНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө (2011-2015)-г
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
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Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

3.4.2. ОЗА-ын
дэвтрийг хөтлөх талаарх
зааварчилгаа өгөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулах
Зорилго 4. Байгалийн нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах

дэвтрийг
шинэчлэн
боловсруулах

ирсэн уламж- 2.2.2.Тахилгат уулын талаар нутгийн иргэд,
лалт зан үй- аялагч, жуулчдын дунд сурталчилгааг тогтмол
лийг сэргээх
хийж байх
Зорилго 3. Хяналт, шалгалт, мониторингийн ажлыг сайжруулах
Зорилт 3.1.
3.1.1.Байгаль хамгаалагчдын ажлыг ХЗ-наас
Байгаль
боловсруулсан аргачлалын дагуу дүгнэх
хамгаалаг20113.1.2. Байгаль хамгаалагчдыг үе шаттайгаар
чийн
2015
сургалтад хамруулах
хариуцлагыг
3.1.3. Байгаль хамгаалагчдыг төрийн захирдээшлүүлэх,
чадваржуулах гааны ажилтны шалгуураар аттестатчилах
3.2.1. Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдыг сонгон
ажиллуулах
Зорилт 3.2.
3.2.2.
Байгаль
хамгаалагчдыг
сэлгээн
Байгалийн
ажиллуулах хуваарь гарган хэрэгжүүлэх
баялгийн зүй
2011
3.2.3. БНГ-ын орчмын өрхүүд амьдардаг
бус
орчноо хамтран хамгаалах санаачлагыг дэмжих оноос
ашиглалттай
3.2.4. Иргэдийн санаачлагын нөхөрлөлүүд
тэмцэх
тодорхой газруудыг хариуцуулан хамгаалах
гэрээ байгуулж ажиллах
3.3.1. Байгаль хамгаалагчдыг бие хамгаалах
Зорилт 3.3.
хэрэгсэл, хувцас, унаа, багаж хэрэгслээр шат
Байгаль хамдараатайгаар хангах
2011
гаалагчийг
хувцас, ба3.3.2. Багаж хэрэгсэл, техникийн ашиглал-тыг оноос
гаж, унаагаар
зохицуулах журам гарган мөрдүүлэх
хангах
3.4.1. ОЗА-ын дэвтрийг шинэчлэн боловсруулж 2011
Зорилт 3.4
орон нутагт хүргүүлэх
оноос
ОЗА-ын
2000.0

3000.0

ХЗ

76

Байгаль хамгаалагчдын ОЗА-ын
дэвтрийн хөтлөлтөд үнэлгээ өгдөг
болсон байна.

Байгаль хамгаалагчийн ажиллах
нөхцөл сайжирч, зөрчил буурсан
БОАЖЯ байна.
ХЗ
Багаж хэрэгсэл, техникийн ашиглалтыг зохих журмын дагуу үнэлдэг
болсон байна.

Нутгийн иргэд 3-аас доошгүй
нөхөрлөл байгуулж, СЗДТГ-тай
гэрээ байгуулан ажилласан байна.

Зөрчлийн тоо буурсан байна.

Байгаль хамгаалагчдын ажлын арга
барил, тэдний нэр хүнд нутгийн
иргэдийн дунд өссөн байна.

ХЗ,
ОБЗ,
СЗДТГ

ХЗ,
СЗДТГ,
ОБЗ,
Иргэд

Овооны тахилгыг сумын захиргаа,
ХЗ, аж ахуйн нэгжүүд ээлжлэн
зохион байгуулдаг болсон байна.

ИТХ,
СЗДТГ,
ААН
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4.4.3. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд
оролцох айл өрх, нөхөрлөлүүдэд сургалт зохион
байгуулах
Дүн
20112015

2011
оноос

20112015

2011

4.1.6. Замыг тэмдэгжүүлэх

4.2.1.
Байгаль
хамгаалагчид,
иргэдийг
байгалийн нөөцийн мониторинг ажиглалтын
арга зүйд сургах
4.2.2. Мониторингийн мэдээллийг тогтмол
нэгтгэн дүгнэж байх
4.4.1.БНГ болон түүний орчмын нутгаар аялал
жуулчлал эрхлэх бүс, аялалын замналыг тогтоох
4.4.2. Аялагчдын амрах цэгийг байгуулж,
орчмынх нь айлуудад хариуцуулах

20112015

4.1.2. Гадаргын усны өнөөгийн байдалд
үнэлэлт өгч, хамгаалах, зохистой ашиглах арга
замыг тогтоох
4.1.3. Нэг булгийг иргэдийн нөхөрлөлөөр үлгэр
жишээчээр тохижуулах
4.1.4.Ой, ургамлын судалгааны материалыг
нэгтгэн мэдээллийн санд оруулах
4.1.5. БНГ-ын орчмын бэлчээрийн даацын
судалгаанд суурилсан бэлчээр ашиглалтын
журам гарган мөрдүүлэх

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

Зорилт 4.4.
Аялал
жуулчлалыг
хөгжүүлэх

Зорилт 4.2.
Мониторингийн арга зүйд
сургах

(ой, амьтан,
ургамал, ус,
газар)

Зорилт 4.1.
Байгалийн
нөөцийн
мэдээлийн
сантай болох

4.1.1. БНГ-ын хөхтөн амьтны тархалтын 2011
судалгааг хийж, ажиглалтын аргазүй, судалгааг оноос
үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах

16000.0

2000.0

1000.0

3000.0
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Нутгийн иргэдийн орлого нэмэгдэх
үндэс бүрдэнэ.

ХЗ,
СЗДТГ,
ОБЗ,
Иргэд,
ААН,
Байгаль
хамгаалагч

Амралт, зугаалгын бүсийг тог-тоон,
амарч тухлах цэгийг байгуулж, айл
өрхүүдэд
хариуцуулснаар
хог
хаягдлын асуудлыг зохицуулах
боломжтой болно.

ХЗ

Мэдээллийг нэгтгэн санд оруулдаг
болсон байна.
Цаг агаарын бэрхшээлтэй үед БНГ-т
оруулах малын төрөл, тоо толгойг
тогтоодог болно.
Газрыг эвдрэлээс сэргийлж, аялагчдын аюулгүй байдал хангагдана.

Хашиж хамгаалсан, тохижуулсан
булгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Хөхтөн
амьтны
хөдлөл
зүйн
ажиглалтын мэдээллийг нэгтгэн
дүгнэж, цаашид хамгаалах арга
замыг тогтоосон байна.

БНГ-ын хөхтөн амьтдын тоо толгой,
хөдлөл зүйн байдлыг тогтоон,
хамгаалах арга зүйг боловсруулсан
байна

СЗДТГ,
ХЗ,
Иргэд,
ААН

Судалгааны
байгуул
-лага

Байгаль
хамгаалагч

ХЗ,
СЗДТГ,
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Хавсралт 4.
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт мөрдөж байгаа хууль эрх зүйн актууд
Эрх зүйн баримт бичгийн нэр
№
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль
Монгол улсын хуулиуд
2 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай
3 Байгаль орчныг хамгаалах тухай
4 Байгалийн ургамлын тухай
5 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай
6 Амьтны аймгийн тухай
Улсын Их Хурлын тогтоолууд
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал
7
(Экологийн аюулгүй байдал)
Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн үзэл баримтлал
8
(Байгаль орчны хэсэг)
Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого
9
10

ТХГН-ийн Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Байгаль орчны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
(ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаадыг бэхжүүлэх талаарх заалт)
Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний
12
хөгжлийн цогц бодлого (Зургаа. Байгаль орчны бодлого)
Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтоос
13
(Зорилго долоо. Байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах)
Засгийн газрын тогтоолууд
Тусгай хамгаалалттай зарим газар нутгийн хамгаалалтын горим,
14
хилийн цэсийг батлах тухай
Жагсаалт батлах тухай (Ховор ургамлын жагсаалт)
15
11

Төлөвлөгөө батлах тухай (ТХГН-ийн Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэг-жүүлэх
16 арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрээнд ГИДЦГ-ын
менежментийг
бэхжүүлэх талаар)
Жагсаалт, үнэлгээ, төлбөр, хураамжийн хувь хэмжээг батлах тухай
17
(Ховор амьтны жагсаалт)
18 Аргаль хонийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр
19 Монгол орны ховор ургамлыг хамгаалах, зохистой ашиглах үйл
ажиллагааны хөтөлбөр
Үнэлгээ, хураамжийн хувь хэмжээ батлах тухай
20
(Ан амьтны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ)
21 Талбайн хэмжээг тогтоох тухай
Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

Он, дугаар
1992.01.23
1994.11.15
1995.03.30
1995.04.11
1997.10.23
2000.05.05
1994 он,
56 тоот
1996 он,
26 тоот
1997 он, 106
тоот
1998 он, 29
тоот
2005 он,
03 тоот
2008 он,
12 тоот
2008 он,
13 тоот
1995 он,
169 тоот
1995 он, 153
тоот
1999 он,
51 тоот
2001 он,
264 тоот
2002 он, 269
тоот
2002 он,
105 тоот
2005 он,
248 тоот
2006 он, 87
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тоот
Байгаль орчны сайдын тушаалаар батлагдсан журмууд
УТХГН-т чонын тоог зохицуулж, зэрлэгшсэн нохойг устгахад мөрдөх
22
журам
ТХГН-ийн орчны бүсийн зөвлөл байгуулж ажиллуулах журам
23
24 УТХГН-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулах журам
ТХГН-ийн зөвшөөрөгдсөн бүсэд амьтны сүргийн бүтцийг зохицуулах,
заазлах, судалгаа шинжилгээний дээж сорьц авах, хэмжилт хийх,
25
нутагшуулах, халдварт өвчний голомтыг устгах зорилгоор амьтан агнах,
барих журам
Нийтлэг журам батлах тухай
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Газар нутгийг орон нутгийн хамгаалалтад авах тухай
ТХГН дахь рашаан ашиглах журам
Байгаль хамгаалагчдад мэргэжил олгох түр сургалт явуулах
Монгол улсын ТХГН-т газар ашиглах, зөвшөөрөл олгох түр журам
ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны өөрийн үйл ажиллагааны орлогыг
захиран зарцуулах журам
ТХГН-т аялал жуулчлал явуулах журам
ТХГН-т үзүүлэх ажил үйлчилгээний нэг удаагийн хөлс төлөх журам
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын бүсийн хилийн заагийг тогтоох
тухай
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн орчны бүсийн хилийн заагийг тогтоох тухай
Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүгээр нь
урамшуулах тухай журам
Байгаль хамгаалагчийн хариуцах талбайн хэмжээг тогтоох тухай

Байгаль хамгаалах чиглэлээр ажиллах иргэдийн нөхөрлөлийн ажиллах
журам
39 ТХГН-т аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Ойн экологи эдийн засгийн шинэчлэгдсэн үнэлгээ
40
38

41

ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаадын бүтэц, орон тоог батлах тухай

Геоэкологийн хүрээлэн, 2010 он

1995 он,
18 тоот
1995 он, 159
тоот
1996 он, 36 тоот
1995 он,
94 тоот
1998 он,112
тоот
2000 он, 07
тоот
2000 он, 21
тоот
2000 он, 37
тоот
2001 он, 218
тоот
2002 он,
47 тоот
2002 он, 117
тоот
2002он,117
тоот
1994 он,
177 тоот
2002 он,
26 тоот
2006 он,
24 тоот
2006 он,
87 тоот
2006 он,
147 тоот
2009 он
2009 он, 394
тоот
2010 он,
А-100
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Хавсралт 5.
Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсгийн хилийн зааг
Гончиг уул (1379.0), түүнээс баруун хойш орших 1180.0 тоот, зүүн хойш орших 1190.0
тоот, Эрээн толгой (1148.0), Хоолойн хүрэн толгой (1147.0), 1154.0, 1788.0 тоотууд, зүүн
урагш орших Халзан уул (2105.0), Чантуугийн худаг, Хөндлөнгийн уул (1978.0), Дуутын уул
(2468.0), баруун урагш орших Улаан ташуу уул (1913.0), Авдарт уул (1827.7), урагш орших
2081.0 тоот, баруун урагш орших Таван овооны булаг, 2086.0 тоот, улсын хил дээрх 2357.0
тоот, баруун тийш улсын хилээр улсын хилийн 105 дугаар багана, Үнхэлцэгийн бондгор уул
(1787.0), баруун хойш орших 1641.0 тоот, хойш орших 1563.0 тоот, баруун хойш орших
Гончиг уул (1379.0).
Хавсралт 6.
Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын бүсүүдийн хилийн зааг
(Байгаль орчны сайдын 1994 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан)

Онгон бүс:
Сухайтын хүрэн уул (1572.0), баруун хойш орших 1384.6 тоот, зүүн хойш орших Тахь
усны хяр, зүүн урагш орших Хөдөөгийн сэртэн уул (1482), 1458.0 тоот, зүүн хойш орших
Хонин усны говийн хойт захаар Шал хар толгой (1598.0), урагш орших Тавхан хүрэн толгой
(1650.0), баруун урагш орших Ястын толгой (1659.9), баруун тийш орших Хүрэн дөш уул
(1782.0), 1793.0. 1841.0, 1781.0 тоотууд, Сухайтын хүрэн уул (1572.0).
Хамгаалалтын бүс:
1563.0 тоотоос зүүн хойш Хос толгой /1264.1/, 1183.0 тоот, зүүн тийш 1227.0 тоот,
зүүн урагш 1333.0 тоот, зүүн хойш 1452.0 тоот, зүүн урагш Таван толгой, баруун урагш Цагаан
овоот уул /2053.0/, баруун тийш 2042.0, 2234.0, 2307.0, 1807.0, 1744.0, 1798.0, 1681.0
тоотуудаар дамжин 1563.0 тоот хүрнэ.
Хязгаарлалтын бүс:
Тус хэсгийн хязгаарлалтын бүсийн хилийн цэс нь БНМАУ-ын АИХТ-ийн 1976 оны
283 дугаар зарлигаар батлагдсан хилийн цэстэй давхцана.
Хавсралт 7.
Говийн их дархан цаазат газрын “Б” хэсгийн орчны бүсийн хилийн зааг
(Байгаль орчны сайдын 2000 оны 26 дугаар тушаал)

Улсын хил дээрх /2200/ тоотоос чанх хойш эргэж 1716.0 тоот, зүүн хойш Ар сүүлийн
хяр /1311.0/, 1203.0 тоот, баруун хойш эргэж 1163.0, 1117.0 тоот өндөрлөгүүд, зүүн хойш
1850.0 тоот, зүүн тийш Баян-Өндөр /1299.0/, зүүн урагш 1153.0 тоот, зүүн тийш 1607.0, 1832.0
тоотууд, Тэмээн зам уул /1867/, 1611.0 тоот өндөрлөг, зүүн хойш эргэж Аргалант уул /2280.0/,
зүүн урагш Дунд хоолойн худаг, 2090.0 тоот, 2030.0 тоот, Бижийн булаг, урагш эргэж Улаан
хайрхан /2125.0/, баруун урагш 2216.0 тоот, зүүн урагш Алаг уул /2105.0/, баруун тийш эргэж
улсын хил дээрх /2063/ тоот өндөрлөг хүрнэ.

Хавсралт 8.
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Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, Алагхайрханы БНГ-ын менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулахтай холбогдуулан санал солилцсон хүмүүс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Хүний нэр
Албан тушаал
Л.Түвд
Говь-Алтай аймгийн БОАЖГ-ын дарга
Ч.Түмэндэмбэрэл
Ховд аймгийн БОАЖГ-ын дарга
Я.Мятав
Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын Засаг дарга
У.Даваа
Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын Засаг даргын орлогч
Ж.Наруш
Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын ИТХТ-ийн дарга
А.Мягмаршагдар
Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын Биж багийн Засаг дарга
Л.Цэдэнбал
Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын Засаг дарга
С.Цэрэнпэл
Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын Алтан соёмбо багийн Засаг дарга
Д.Баттөмөр
Ховд аймгийн Алтай сумын ИТХТ-ийн дарга
Р.Бадамцэцэг
Ховд аймгийн Алтай сумын Засаг дарга
Н.Ичинхорлоо
Ховд аймгийн Алтай сумын ЗДТГ-ын дарга
Д.Алтангэрэл
Ховд аймгийн Алтай сумын газрын даамал
Ш.Даваа
Ховд аймгийн Үенч сумын Засаг дарга
Д.Батсүх
Ховд аймгийн Үенч сумын Засаг даргын орлогч
Л.Болд
Хилийн цэргийн 0132-р ангийн штабын дарга, дэд хурандаа
М.Хуанган
Хилийн цэргийн 0132-р ангийн ар тал, техникийн албаны дарга, хурандаа
Д.Меирам
Хилийн цэргийн 0132-р ангийн харъяа Улаан хадны заставын дарга
Б.Буяннэмэх
Хилийн цэргийн 0214-р ангийн харъяа Яргайтын заставын дарга
О.Доржраа
Ховор амьтныг хамгаалах үндэсний комиссын нарийн бичгийн дарга
Н.Энхсайхан
ОУТГ-ийн Монгол дахь товчооны дарга
Б.Чинбат
ХЗ-ны ахлах мэргэжилтэн
Н.Алтансүх
ХЗ-ны хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Чинбат
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн байгаль хамгаалагч
Г.Нисэххүү
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн байгаль хамгаалагч
Б.Батсуурь
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн байгаль хамгаалагч
З.Бааст
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн байгаль хамгаалагч
Л.Ойнбаяр
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн байгаль хамгаалагч
Я.Амгалан
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн байгаль хамгаалагч
Х.Ганбатаа
АХБНГ-ын байгаль хамгаалагч
Б.Галбадрах
ХЗ-ны жолооч
Н.Төмөр
ХЗ-ны нярав-сахиул
С.Тунгалагтуяа
ХЗ-ны тогооч-үйлчлэгч
ОУТГ-ийн ерөнхийлөгч, удирдах зөвлөлийн гишүүд,
Chris Walzer
ОУТГ-ийн эрдэм шинжилгээ хариуцсан дарга
Petra Kaczensky
ОУТГ-ийн судлаач
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