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Улсын Их Хурал (УИХ)-аас 1998 онд баталсан “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
үндэсний хөтөлбөр”-т тусгай хамгаалалттай газар нутаг (ТХГН) бүр өөрийн үйл ажиллагааны 
урт, богино хугацааны зорилтыг тодорхойлсон менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж 
хэрэгжүүлэхээр заасан байдаг. ТХГН-ийн менежментийн төлөвлөгөө нь тухайн газар нутгийн 
экосистем, биологийн олон янз байдлыг урт болон богино хугацаанд хэрхэн хамгаалах талаарх 
стратеги, үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлсон бодлогын баримт бичиг болохын зэрэгцээ 
санхүүгийн тогтвортой байдал, хамгааллын менежментийн бүтэц, зохион байгуулалт, дэд 
бүтцийн талаарх шаардлагыг илэрхийлэх баталгаа болж өгдөг. 

Говийн Их дархан цаазат газар (ГИДЦГ)-ын “Б” хэсгийн менежментийн төлөвлөгөө нь 
хууль эрх зүй, экологи, байгаль хамгааллын зайлшгүй шаардлагын дагуу бүс нутгийн байгаль 
орчны тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор дэвшүүлсэн түлхүүр зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн 
тулд талуудын оролцоотойгоор боловсруулагдсан бөгөөд Хамгаалалтын захиргаа болон 
менежментэд оролцогч бусад талуудын хувьд тухайн хугацааны үйл ажиллагааны чиглэлийг 
тодорхойлсон үндсэн баримт бичиг болох юм. Тус ДЦГ-ын урт хугацааны түлхүүр зорилтууд 
нь: 

- Зүүнгарын говь, цөлийн экосистемийг урт хугацаанд хамгаалах, хөрш залгаа тусгай 
хамгаалалттай нутгууд болон унаган төрхөөрөө оршин буй экосистемүүдтэй нүүдэллэдэг 
зүйлүүдэд зориулсан хамгаалалттай холбоос нутаг/коридор/ байгуулах замаар холбогдох; 

- Ховордсон төрөл зүйл, доройтсон газар нутгийг нөхөн сэргээх замаар тухайн экосистемийн 
эрүүл, тогтвортой нөхцөлийг бүрдүүлэх;

- Уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчидтэй эдийн засгийн тогтвортой ашиг тусыг бий 
болгох замаар урт хугацааны туршид хамтран ажиллах/зэрэгцэн орших.

ДЦГ-ын одоогийн үйл ажиллагааг жил бүр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)-
тай байгуулдаг жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ болон 2011-2015 он 
хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлсэн анхны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу удирдан зохион 
байгуулж ирсэн. Энэ хугацаанд хуримтлуулсан туршлага болон ТХГН-ийн менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал (Галбадрах Д., 2011) шинэчлэгдсэн зэрэг нөхцөл байдалтай 
уялдан стратегийн шинэчлэл хийх шаардлагатай болсон тул 2019 оноос 2023 оныг дуустал 5 
жилийн хугацаанд хэрэгжих менежментийн төлөвлөгөөг талуудын оролцоотойгоор шинэчлэн 
боловсруулав.

ҮНДЭСЛЭЛ

Талуудын оролцоог ханган тэдний санал, санаачилгыг тусгах;

ДЦГ-т хийсэн судалгаа, мониторингийн үр дүн, мэдээлэлд суурилах;

Орчны бүсийн сумдын Хөгжлийн бодлого, хэрэгжиж буй болон хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөж буй томоохон төсөл, хөтөлбөрийн уялдаа холбоо; 

Экосистем, биологийн олон янз байдалд учирч буй дарамт, түүний нөлөө, 
өөрчлөлтийн чиг хандла;

2011-2015 онд хэрэгжсэн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 
менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний дүгнэлт, санал зөвлөмж;

ДЦГ-ыг байгуулсан үндсэн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд бодит үр дүн гаргах 
шаардлагын хүрээнд баримтлах бодлогын тогтвортой байдлыг хангахын тулд 
менежментийн төлөвлөгөөнд төлөөлөл болгон хамгаалах үнэт зүйлийн сонголт 
зэрэг болно.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад баримталсан зарчим:

Менежментийн төлөвлөгөөг байгаль хамгааллын төлөвлөлтийн Нээлттэй стандарт (Open 
standard (The Conservation Measures Partnership, 2014) (Галбадрах Д., 2011)) аргачлалаар 
боловсруулсан бөгөөд дараах зарчим, хүчин зүйлүүдийг харгалзав. Үүнд:
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1.1. Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго нь Зүүнгарын говийн экосистемийг хамгаалах, эх нутагтаа сэргэн 
нутагшиж буй тахийн тогтвортой популяци бий болгох, говь, цөлийн болон уулын экосистемийн 
түлхүүр зүйлүүдийг хамгаалах, усны тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх, хөрш зэргэлдээ 
тусгай хамгаалалттай газар нутгуудруу зэрлэг амьтад чөлөөтэй шилжилт хөдөлгөөн хийх 
боломжийг бүрдүүлэх, доройтсон газрыг нөхөн сэргээх замаар бүс нутгийн байгаль орчны 
тэнцвэрт байдлыг ханган, эдийн засгийн тогтвортой үр өгөөжийг бий болгож, улмаар нутгийн 
иргэд уламжлалт нүүдлийн мал ахуй эрхлэн урт удаан хугацаанд хамтран, зэрэгцэн орших 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

ГИДЦГ-ЫН Б ХЭСГИЙН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2019-2023)

1.

1.2. Хамрах хүрээ

Төв Азийн их цөлийн хойд хэсэг, Зүүнгарын говийн экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг 
хадгалах, олон улсын болон Монголын Улаан номонд бүртгэгдсэн зэрлэг амьтан, ургамлын 
амьдрах орчныг хамгаалах, тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор 1975 онд Бүгд Найрамдах 
Монгол Ард улс (БНМАУ)-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчид (АИХТ)-ийн 84 дүгээр тогтоолоор 
ГИДЦГ-ыг “А”, “Б” гэсэн 2 хэсэгтэйгээр байгуулсан. Хожим нь ТХГН-ийн тухай хуулийн дагуу 
УИХ-ын 1995 оны 26 дугаар тогтоолоор тус ДЦГ-ын ангилал, “А”, “Б” хэсгүүдийг хэвээр үлдээж 
дахин баталгаажуулсан. Тус ДЦГ 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 оршино (Зураг 1). 

Зураг 1. ДЦГ-ын хилийн зааг

ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт нь 1992 оноос уугуул нутагтаа бүрэн устсан тахийг сэргээн нутагшуулж 
эхэлсэн бөгөөд тахийг өсгөн үржүүлэх, бие даан амьдрах чадвартай популяци бий болгох, 
говь, цөлийн экосистемийг судлан хамгаалах, унаган төрх байдлыг нь хадгалан үлдээх 
зорилготойгоор ажиллаж байна.

Зүүн гарын говийн өвөрмөц экосистемийг хамгаалах, өсөн нэмэгдэж буй тахийн популяцийн 
тогтвортой байдлыг хангах, түүний амьдрах орчныг хамгаалах зорилгоор 2019 оны 5-р сарын 
2 ны өдрийн УИХ-ын тогтоолоор хилийн заагийг өргөтгөсөн ба нийт 1,835,724.9 га талбайг 
хамарч байна (Зураг 1).

2019-2023 онд хэрэгжих энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт хамаарах 
газар нутгийн байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, нэн ховор, ховор амьтан, ургамал, сэргээн 
нутагшуулж буй тахийн популяцийг өсгөн үржүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах, үзэсгэлэнт 
газруудын хэв шинжийг хадгалах, хувьсч өөрчлөгдөх зүй тогтлыг судлах, зохистой ашиглах, 
хамгаалахад чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг 2019-өөс 2023 оныг дуустал 5 жилийн хугацаанд 
талуудын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв.
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Сонгосон үндэслэл: 

Тахь нь 1960-аад оноос уугуул нутагтаа 
үзэгдэхээ больж устаж үгүй болсон ба 
шалтгаан нь байгаль цаг уурын болон хүний 
хүчин зүйл болохыг эрдэмтэд тогтоожээ. 
Тахийг 1992 оноос Монгол улсад сэргээн 
нутагшуулж эхэлсэн бөгөөд сэргээн 
нутагшуулж буй 3 газрын нэг нь тус ДЦГ юм. 
Тахь нь Зүүнгарын говийн унаган зүйл амьтан, 
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, түүний орчны бүсийн 

Өнөөгийн төлөв байдал: 

1992 оны 6-р сарын 6-ны өдөр Украины 
Аскания-Новагийн Үндэсний хүрээлэнгээс 
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт анхны 5 тахийг авч ирж 
байсан бол энэ хугацаанд нийт 18 удаагийн 
тээвэрлэлтээр 128 тахийг авч ирсэн. 1999-
2000 болон 2009-2010 онд болсон зудын 
улмаас тоо толгой буурсан ч бусад хугацаанд 
тогтмол өсөлттэй байгаа ба 2018 оны байдлаар 
тахийн тоо толгой 233-т хүрээд байна  
(Диаграм 1).

1.3.1. Тахь 
(Equus ferus przewalskii 
Poljakov, 1881)

1.3. Төлөөлөл болгон 
сонгосон хамгааллын үнэт 
зүйл

Менежментийн төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлсэнээр хүрэхээр төлөвлөж буй 
үр дүн буюу дэвшүүлсэн эрхэм зорилгыг 
хэрэгжүүлэхийн тулд төлөөлөл болгон 
дараах хамгааллын үнэт зүйлүүдийг сонгон 
хамгааллын ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв.

Говийн Их ДЦГ-ын “Б” хэсгийн хувьд бусад 
ТХГН-уудаас ялгарах гол онцлог нь Монгол 
оронд тахийг сэргээн нутагшуулж буй 3 газрын 
нэг юм. Иймээс менежментийн төлөвлөгөөнд 
тахь болон түүний амьдрах орчныг хамгаалах 
үнэт зүйлээр сонгох нь тэргүүн зэргийн 
ач холбогдолтой. Бусад хамгаалах үнэт 
зүйлүүдийг тус ДЦГ-т эрдэмтэн, судлаачид, 
хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, 
байгаль хамгаалагчдын хийсэн судалгааны 
ажлын үр дүнг үндэслэн, нутгийн иргэд, хамт 
олны саналыг харгалзан сонгов. Үүнд:

Төлөөлөл болгон сонгосон зүйлүүд
1. Тахь адуу (Еquus przewalskii 

Poljakov, 1881)
2. Хулан адуу (Еquus hemionus 

Pallas, 1775)
3. Хар сүүлтий (Gazella subgutturosa 

Guldenstadt, 1780) 
4. Алтайн аргаль (Ovis amon 

Linnaeus, 1758)

Төлөөлөл болгон сонгосон баян бүрд
5. Хонь ус
6. Тахь ус

Төлөөлөл болгон сонгосон экосистем
7. Заган ой

“Далбаа” зүйл тул түүнийг сонгон, тусгайлан 
анхаарч хамгааллын ажлыг хэрэгжүүлсэнээр 
ДЦГ-ын нийт экосистем, хулан адуу, хар 
сүүлтий зэрэг бусад түлхүүр зүйл амьтдын 
амьдрах орчныг хамтад нь хамгаалахад 
чухал ач холбогдолтой.

Олон улсын үнэлгээ (IUCN, 2019)-ээр 
ховор зүйл, Үндэсний хэмжээнд Монгол 
улсын Амьтны аймгийн тухай хуулиар агнахыг 
хориглож, нэн ховор зүйлийн жагсаалтад 
оруулсан (Монгол Улсын Их хурал, 2019). 
Түүнчлэн Нүүдлийн зүйлүүдийн конвенци 
(CMS)-ийн хавсралтад орсон ба CMS-ийн 
Төв Азийн хөхтөн амьтдын санаачлага 
(CAMI) болон ДБХС-ийн Говийн 6 гайхамшиг 
санаачлагын хүрээнд багтдаг.
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Диаграм 1: Тахийн тоо толгойн хөдлөл зүй, жилээр

Зүүнгарын говьд Хонь ус болон Тахь усны баянбүрдүүдийг түшиглэсэн 2 үндсэн популяци 
бий. Энд тахийн эзэмшил нутгийн хэмжээ тогтмол нэмэгдэж байгаа ба цаашид ч тахь тархан 
байрших боломжтой амьдрах орчин хангалттай бий. 2017 онд хийсэн судалгааны дүнг 
боловсруулан тооцоо хийж үзэхэд 200 тахь нийт 495,000 га талбайд идээшилж байсан нь ДЦГ-
ын 53 хувийг хамарч байв (Зураг 2, 3).

Зураг 2. Тахийн азаргуудын байршил

Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго 1: 

2023 он гэхэд, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг дэх тахийн популяци:
• Тоо толгойг 300-д хүргэн өсгөж; 
• Ялгаатай амьдрах орчинд улирлын шинжтэй нүүдэллэдэг болж;
• 2011-2015 оны менежментийн төлөвлөгөөний үетэй харьцуулахад биотехникийн арга 

хэмжээнээс бага хамааралтай болгон;
• Байгалийн социал бүтэц, зан төрхтэй болсон байна;
• Эрүүл, халдварт өвчний тархалтгүй байж; 
• Өсөлтийн эрчмийг өнөөгийн түвшинд хадгалсан байна.

Шалгуур үзүүлэлт: Хүснэгт 12.

Зүүнгарын говьд сэргээн нутагшуулж буй тахийн тоо толгойн өсөлт, тархац нутгийн 
тэлэлтийн өнөөгийн болон ирээдүйн боломжийг харгалзан дараах зорилгыг дэвшүүлж байна. 
Бид дараагийн 25 жилийн хугацаанд тахийн тоо толгойг 1000-д хүргэхээр зорьж байгаа ба харин 
2019-2023 онд хэрэгжих менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд дараах зорилгыг дэвшүүлж 
байна.

Зураг 3. Тахийн байршил
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1.3.2. Хулан 
(Equus hemionus hemionus Pallas, 1975)

Менежментийн 
төлөвлөгөөний зорилго 2: 

2023 он гэхэд, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг 
дэх хулангийн популяци:
• Тоо толгойг 2015 оны түвшинд хэвээр 

хадгалж; 
• Эрүүл, халдварт өвчний тархалтгүй 

байна.

Сонгосон үндэслэл:

Зүүнгарын говьд нэлэнхүй тархалттай туруутан бол хулан адуу бөгөөд Олон улсын 
үнэлгээ (IUCN, 2019)-ээр эмзэг зүйл, бүс нутгийн үнэлгээгээр ховордсон зүйлийн ангилалд 
орсон байдаг. Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолоор ховор амьтны 
хавсралтад бүртгэж, улаан номонд оруулжээ (Шийрэвдамба Ц., 2013). Үндэсний хэмжээнд 
1953 оноос эхлэн агнахыг хуулиар хориглосон хэдий ч ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, түүний орчны бүсэд 
хууль бусаар агнагдсан зөрчил, тохиолдол жил бүр цөөн тоотой бүртгэгдсээр байна. Хулан 
адуу нь “Нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах” конвенцийн дагуу гарсан “Төв азийн хөхтөн амьтанг 
хамгаалах санаачлага (CAMI)” болон Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (ДБХС)-гийн Говийн 
Гайхамшигт-6 санаачлагын гол төрөл зүйлийн нэг юм.

Шалгуур үзүүлэлт: Хүснэгт 12.

Өнөөгийн төлөв байдал: 

Хулан адуу ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт хамаарах 
нутагт тогтвортой байршиж зуны улиралд 
ихэвчлэн Хонь ус, Тоодог, Гүнтамгийн ам 
зэрэг ДЦГ-ын зүүн хэсэгт, өвлийн улиралд 
Ёлхон, Хавтагийн уулсын ар зэрэг ДЦГ-
ын баруун хэсэгт, хавар, намрын улиралд 
Ёлхон-Хонь усны хоолой зэрэг ДЦГ-ын 
төвийн хэсгээр идээшилж харилцан адилгүй 
тоо толгойгоор сүрэглэдэг. Зарим жилүүдэд 
2000-3000 тоо толгой хүртэл томоохон сүрэг 
үүсгэн бэлчээрлэдэг. Жишээ нь: 2016 оны 
8-р сарын 02 нд Хонь усны баян бүрдэд 2000 
орчим, бусад баян бүрдийн орчимд 1000 
гаруй хулан идээшилж байсан (О.Ганбаатар, 
байгаль хамгаалагч нар). ГИДЦГ-ын “Б” 
хэсгийн хамгаалалтын захиргаанаас 2010, 
2015 онуудад хэрэгжүүлсэн цэгэн тооллого, 
судалгаагаар хулан адуу 2010 онд 5671, 
2015 онд 9337 тоо толгой тоологдож 164.6%-
аар өссөн дүнтэй байв. Энэ нь ГИДЦГ-ын “Б” 
хэсэг хулан адууны амьдрах таатай орчин 
мөн болохын зэрэгцээ хамгаалалтын ажил 
бодитой хэрэгжиж байгааг илтгэсэн үзүүлэлт 
болно. 2018 онд байгаль хамгаалагчдын 
хийсэн мониторинг судалгаагаар нийт 2872 
хулан адуу тоологдсон.

Ийнхүү өнөөгийн нөхцөл байдал болон 
ирээдүйн боломжийг харгалзан дараах 
зорилгыг дэвшүүлж байна.
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1.3.3. Аргаль хонь 
(Ovis ammon Linnaeus, 1758)

Менежментийн 
төлөвлөгөөний зорилго 3: 

2023 он гэхэд, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг 
дэх аргаль хонины популяци:
• Эрүүл, халдварт өвчний тархалтгүй 

байж;
• Түүний идээшилдэг газар нутаг болон 

тоо толгойн судалгаа хийгдэн; 
• Тэдний амьдрах орчин хамгаалагдсан 

байна.

Сонгосон үндэслэл: 

Үндэсний хэмжээнд 1953 оноос эхлэн 
агнахыг хуулиар хориглож, Монгол улсын 
Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолоор 
ховор амьтны хавсралтад бүртгэж, улаан 
номонд 1987, 1997 онуудад 2 удаа оруулжээ 
(Шийрэвдамба Ц., 2013). Олон улсын үнэлгээ 
(IUCN, 2019)-ээр эмзэг зүйл, бүс нутгийн 
үнэлгээгээр устаж болзошгүй ангилалд 
бүртгэгдсэн. Алтайн аргаль нь “Нүүдлийн 
зүйлүүдийг хамгаалах” конвенцийн дагуу 
гарсан “Төв азийн хөхтөн амьтныг хамгаалах 
санаачлага (CAMI)”-ын гол төрөл зүйлийн нэг 
юм.

Өнгөрсөн хугацаанд хууль бусаар 
агнасан, зүй бусаар хорогдсон тохиолдол 
бүртгэгдээгүй. ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт алтайн 
аргаль хонины тоо толгой, өсөлт хорогдол, 
тархац нутаг, учирч буй аюул заналын талаар 
тодорхой мэдээлэл, судалгаа хангалтгүй 
байгаа учир эдгээрийг тодруулах, түүнд 
үндэслэн цаашид хамгааллын арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх, улмаар төлөөлүүлэн уулын 
экосистемийг хамгаалах шаардлагын улмаас 
төлөөлөл болгон сонгов.

Өнөөгийн төлөв байдал: 

ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн Тахийн шар нуруу, 
Цахирын нуруу, Хөх өндөр, Их Хавтагийн 
нуруу, түүний ар бэлийн уулс, толгод, Аргаль 
шанд, Зөөлөн хургад зэрэг нутгуудад алтайн 
аргаль тогтвортой идээшилдэг. Мониторинг 
судалгааны үеэр 2010, 2015 онд цөөн тооны 
аргаль хонь тоологдсон ба аргаль хонины 
амьдрах орчныг хангалттай хамруулаагүй 
тул тоо толгой, тархацын талаар ямар нэгэн 
дүгнэлт гаргах боломжгүй гэж үзсэн. 

Ийнхүү аргаль хонины өнөөгийн нөхцөл 
байдлыг харгалзан дараах зорилгыг 
дэвшүүлж байна.

Шалгуур үзүүлэлт: Хүснэгт 12.

Сонгосон үндэслэл: 

Олон улсын болон бүс нутгийн үнэлгээ 
(IUCN, 2019)-ээр эмзэг зүйлийн ангилалд 
тус тус хамрагдсан. Монгол улсын Засгийн 
газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолоор ховор 
амьтны хавсралтад бүртгэж, улаан номонд 
(1987, 1997) оруулжээ (Шийрэвдамба Ц., 
2013). Үндэсний хэмжээнд 1965 оноос 
эхлэн агнахыг хуулиар хориглосон хэдий 
ч ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, түүний орчны бүсэд 
хууль бусаар агнагдсан зөрчил, тохиолдол 
жил бүр цөөн тоотой бүртгэгддэг. “Нүүдлийн 
зүйлүүдийг хамгаалах” конвенцийн дагуу 
гарсан “Төв азийн хөхтөн амьтанг хамгаалах 
санаачлага (CAMI)” болон ДБХС-гийн Говийн 
гайхамшигт-6 санаачлагын гол төрөл зүйлийн 
нэг юм.

1.3.4. Хар сүүлт зээр
(Gazella subgutturosa 
Guldenstadt, 1780)

Менежментийн 
төлөвлөгөөний зорилго 4: 

2023 он гэхэд, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг 
дэх хар сүүлт зээрийн популяци:
• 2015 оны түвшинтэй харьцуулахад 

тоо толгой буураагүй; 
• Эрүүл, халдварт өвчний тархалтгүй 

байна;

Шалгуур үзүүлэлт: Хүснэгт 12.

Өнөөгийн төлөв байдал: 

Хар сүүлт нь ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн нутаг, 
түүний орчны бүсэд тогтвортой байршиж 
тухайн жилийн цаг уурын нөхцөлөөс 
шалтгаалан хулан адуутай төстэй байдлаар 
шилжилт хөдөлгөөн хийдэг хэдий ч хулан 
адууны олон тоотой томоохон сүргүүдээс 
зайцан байрших хандлагатай. Хаврын адаг, 
зуны эхэн сар болмогц ихэнхи шаргагчин 
Хонь ус, Тоодог, Гүнтамгийн ам, Бижийн 
голын адаг, Аргалантай, ДЦГ-ын нутгаас 
зүүн, хойд чиглэлд гарч Хөвчийн бэл, 
Алагнуурын говь хүрч төллөнө. Бие гүйцсэн 
оонын сүрэг Ёлхон-Хонь усны хоолой, Их, 
Бага Хавтагийн уулсын ар бэлд зуны улиралд 
ихэвчлэн идээшилнэ (О.Ганбаатар, байгаль 
хамгаалагч нар). 2009-2010 оны өвлийн 
зудаар олон тоогоор хорогдсоны дараа хар 
сүүлтийн тоо толгой 2010 онд 5909, 2015 
онд 13531 тоологдож 5 жилийн хугацаанд 
228,9%-аар өссөн дүн гарсан.

Зүүнгарын говийн харсүүлт зээрийн 
улирлын шилжилт хөдөлгөөн, үржлийн 
болон сүрэглэлтийн зан төрх, ус, бэлчээр 
ашиглалтын байдал бусад өвсөн 
тэжээлтнүүдээс хэрхэн хамаардаг зэрэг нь 
бүрэн судлагдаагүй.

Ийнхүү хар сүүлтийн өнөөгийн нөхцөл 
байдлыг харгалзан дараах зорилгыг 
дэвшүүлж байна.



1716

1.3.5. Тахь ус-Ёлхоны баянбүрд

Менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилго 5: 

2023 он гэхэд, Тахь Ус – Ёлхоны баянбүрд:
• Экологийн төлөв байдлаа, ялангуяа 

ургамлын бүрхэвч, бэлчээрийн тогтвортой 
байдал хадгалагдсан;

• Тахь Ус нь мал маллах зэрэг аливаа үйл 
ажиллагааны зориулалт бүхий ашиглалтгүй 
эсвэл хязгаарлагдмал ашиглалттай бүс 
болж статусаа өөрчилсөн байх;

• Ёлхоны баянбүрд нь мал маллах зэрэг 
аливаа үйл ажиллагааны зориулалт 
бүхий ашиглалтгүй эсвэл хязгаарлагдмал 
ашиглалттай бүс болж статусаа өөрчилсөн 
байна.

Сонгосон үндэслэл: 

Тахь ус-Ёлхоны баянбүрд нь ГИДЦГ-
ын “Б” хэсгийн баруун хойд захад байрлах 
хоорондоо бага зэргийн тусгаарлагдсан 
байгалийн баянбүрдүүд юм. Байгалийн 
нөхцөлийн хувьд Хонь усны баянбүрдтэй 
бараг төстэй боловч говийн баянбүрдүүдийг 
бүрдүүлэгч голлох модлог ургамлын нэг 
элдэв навчит улиас буюу тоорой (Populus 
diversifolia, sсhrenk) цөөн тоогоор Ёлхонд 
ургана. Тоорой мод Монгол улсын “Улаан 
ном”, ховор ургамлын жагсаалтад тус тус 
бүртгэгдсэн (Шийрэвдамба Ц., 2013). Ёлхоны 
баянбүрд нь усны шувууд олноор цуглардаг 
жижиг нууртай, Ховд аймгийн Алтай, Үенч 
сумдын иргэдийн ахуйн хэрэгцээг хангах 
нөөц бүхий давсны орд, малын нэмэлт 
тэжээлд хэрэглэгддэг хужир шүү элбэгтэй. Шалгуур үзүүлэлт: Хүснэгт 12.

Тахь усны баянбүрд нь Хонь усны 
баянбүрдтэй харьцуулахад урсгал булаг, шанд 
байхгүй. Тахь ус-Ёлхоны баянбүрдүүдийн 
хооронд Босго ус, Шанага ус, Гашуун ус 
гэсэн уст цэг, жижиг баянбүрдүүд оршдог. 
Эдгээр нь тус ДЦГ-ын голлох хамгааллын 
үнэт зүйл болох амьтдын цөм байршил нутаг 
болдогоороо онцгой ач холбогдолтой.

Өнөөгийн төлөв байдал:

Ховд аймгийн Алтай сумын Алтангадас 
багийн 17 малчин өрх жил бүр намар, өвөл, 
хаврын улиралд нутагладаг. Тахь усны 
баянбүрдэд өвлийн улиралд цөөн тооны 
адуун сүрэг тохиолдлын чанартай бэлчээрлэх 
нь бий. Мөн Хавтагийн нуруунд өвөлждөг 10 
орчим малчин өрх хавар, намарт дамжин 
нүүдэллэдэг. Тахь усны баянбүрдийн хойд 

захад суудлын машины гарааж, 500 
боодол өвсний багтаамжтай фондтой 
байгаль хамгаалагчийн хээрийн ажлын 
байрыг 2011 онд барьж ашиглалтад 
оруулсан. Мөн байгаль хамгаалагч 
Г.Нисэххүүгийн 2013 онд өрөмдүүлсэн 
богино яндант, цэнгэг уст гүний худгийг 
оролцуулсан 50 га талбайг 2015 онд 
хашиж тахь сэргээн нутагшуулахад 
ашиглаж байна.

Энд тахь 6 байгалийн булаг, шанд, 
2-4 хур тунадасны эх үүсвэртэй тогтмол 
бус уст цэгээс ундаалдаг, үрээнүүд 
орооны улиралд үржлийн сүргүүдийн 
байршил нутагт идээшилдэггүй.

Ийнхүү Тахь ус-Ёлхоны баянбүрдийн 
өнөөгийн нөхцөл байдал, ач холбогдлыг 
харгалзан дараах зорилгыг дэвшүүлж 
байна.
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Менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилго 6: 

2023 он гэхэд, Тахь Ус – Ёлхоны баянбүрд:
• Экологийн төлөв байдлаа, ялангуяа ургамлын 

бүрхэвч, бэлчээрийн тогтвортой байдал 
хадгалагдсан;

• Гидрологи болон биологийн олон янз байдлын 
суурь судалгаа хийгдсэн; 

• Mал маллах зэрэг аливаа үйл ажиллагааны 
зориулалт бүхий ашиглалтгүй эсвэл 
хязгаарлагдмал ашиглалттай бүс болж 
статусаа өөрчилсөн байна.

Өнөөгийн төлөв байдал: 

Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын Биж 
багийн малчдын үхэр жил бүр 2010 оноос 
өмнө өвөлждөг байсан, түүнээс хойш Хонь 
усны орчимд өвөлждөг малын тоо толгой 
буурч ирсэн. Ховд аймгийн Алтай сумын 
Барлаг багийн цөөн тооны малчин өрх 
намрын улиралд Наймаа булгаар дамжин 
Хөх өндрийн нурууны чиглэлд нүүдэллэдэг. 
Хонь усны баянбүрдийн эхэнд (зүүн зах) 
суудлын машины гарааж, 500 боодол өвсний 
багтаамжтай фонд, харуулын цамхаг бүхий 
байгаль хамгаалагчийн хээрийн ажлын 

1.3.6. Хонь усны бүрд

Сонгосон үндэслэл: 

Монгол орны хувьд баянбүрд нь говь, 
цөлийн бүсийн нийт нутаг дэвсгэрийн дөнгөж 
0.5-1.0 хувийг эзлэх боловч тус бүс нутгийн 
экосистемд талбайн хэмжээнээсээ илүү 
онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг. Тус баянбүрдийг 
дагаж говь, цөлийн ургамлын бараг 70% 
нь ургадаг, нэн ховор ургамлын гол тархац 
бүхий газар болдог байна. 

Хонь ус нь ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн зүүн талд 
байрлах хамгийн том талбайтай байгалийн 
баянбүрд бөгөөд Биж, Цагаан гол, Гүнтамга 
зэрэг голуудын шургасан усаар тэжээгддэг 
олон тооны булаг, шандуудтай, усан хангамж 
сайтай, ургамалжилт, ургамлын нөмрөгөөр 
баялаг тул өвсөн тэжээлт жижиг, том хөхтөн, 
мах идэшт амьтад, нэн ховор зүйл болох 
сухайн чичүүл (Meriones tamariscinus Pallas, 
1773) зэрэг амьтад баянбүрд түүний орчимд 
тогтмол байршина. Сэргээн нутагшуулсан 
тахийн сүрэг тухайн баянбүрдийг шүтэж 
жилийн турш (өвлийн улиралд ихэнхи 
сүргүүд), хулан адуу, хар сүүлтий хавар, зун, 
намрын улиралд тогтвортой идээшлэхийн 
зэрэгцээ ус, намгархаг газрын шувууд 
нүүдлийн замдаа дайран өнгөрөх ба цөөн 
тооны зуун хургач (Vanelus vanelus) зэрэг 
шувууд өндөглөж зусдаг. Түүнчлэн үнэг, 
хярс, чоно, шилүүс энд нутаглана. Хонь усны 
баянбүрдэд 5-6 байгалийн булаг, гол, горхи, 
5-6 хур тунадасны эх үүсвэртэй тогтмол бус 
уст цэгээс амьтад ундаалдаг.

Шалгуур үзүүлэлт: Хүснэгт 12.

байрыг 2011 онд барьж ашиглалтад 
оруулсан. 

Баянбүрдийн уст цэгүүдийн 
ундарга, усны найрлага, зүйлийн 
бүрдэл, ургамалжилт, ургамлын 
вегатацийн судалгааг нарийвчлан 
хийгээгүй.

Ийнхүү Хонь усны баянбүрдийн 
өнөөгийн нөхцөл байдал, ач 
холбогдлыг харгалзан дараах 
зорилгыг дэвшүүлж байна.
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Хүснэгт 1. Хамгаалах үнэт зүйлүүдийн өнөөгийн ерөнхий төлөв байдал

Хамгаалах үнэт 
зүйлүүд

Тоо хэмжээг 
илэр-хийлэх 

үзүүлэлт

Биологийн нөхцөлийг 
тодорхойлох үзүүлэлт

Гадаад буюу ланд-
шафтын хүчин 
зүйлийн нөлөө

Дундаж үнэлгээ

Алтайн аргаль

Тодорхойгүй 
(мэдээлэл дутмаг 

тул үнэлэх 
боломжгүй)

Заган ой Дунд Сайн Сайн

Тахь Дунд Дунд Дунд Дунд

Тахь усны бүрд Дунд Сайн Сайн

Хар сүүлт зээр Дунд Сайн Сайн

Хонин усны 
баянбүрд Дунд Сайн Сайн

Хулан Дунд Дунд Дунд

Ерөнхий үнэлгээ САЙН

1.3.7. Заган ой

Менежментийн 
төлөвлөгөөний зорилго 7: 

2023 он гэхэд, Заган ой:
• Зураглал хийгдсэн ба түүний нөхцөл 

байдлыг үнэлсэн байна;
• Тархац, нөөцийн хувьд 2015 оны 

түвшнөөс буураагүй байна.

Өнөөгийн төлөв байдал: 

ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн 32% нь заган ой 
буюу ойн сан бүхий нутаг дэвсгэрт хамаардаг. 
Үүнээс үзэхэд заган ойн хамгаалалтын 
арга хэмжээг шинэлэг түвшинд гаргаж, 
зөв арга хэмжээг авч хэрэгжүүлвэл ДЦГ–
ын бараг 1/3–т үр дүн нь шууд нөлөөлөх 
нь илэрхий байна. Загийг суурин газрын 
албан байгууллага, Аж ахуйн нэгж (ААН) 
түлшинд түүх зөрчлийг өмнөх менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад бүрэн 
зогсоож халаалтын нам даралтын системд 
шижүүлсэн хэдий ч түлшний зорилгоор түүх 
зөрчил жил бүр илэрсээр байна. 2018 онд 
загийг хууль бусаар түүж, тээвэрлэж буй 
зөрчил 10 удаа бүртгэгдсэн. Загийг түлшинд 
түүх зөрчлийг зогсоохын тулд орлуулах 
байгальд ээлтэй эко түлш, халаалтын бусад 
систем нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. 

Ийнхүү заган ойн өнөөгийн нөхцөл 
байдал, хамгааллын ач холбогдлыг харгалзан 
дараах зорилгыг дэвшүүлж байна.

Сонгосон үндэслэл: 

Монгол орны говь, цөлийн бүсэд ой 
үүсгэдэг цорын ганц модлог ургамал бол заг 
бөгөөд заган ой нь уур амьсгал, гидрологи, 
биологийн олон янз байдалд чухал ач 
холбогдолтой нүүрстөрөгчийг шингээгч (20 
т/га) мөн. Заган ой нь хөрсийг элэгдлээс 
хамгаалж говь, цөлийн өвсөн тэжээлт 
амьтдад хоол, тэжээлийн нөөц болдгоороо 
өндөр ач холбогдолтой. Мөн заган шугуй нь 
олон зүйлийн амьтан, ургамлын амьдрах 
бичил таатай орчинг үүсгэнэ. Гэвч 20-р зууны 
60-70-аад оноос эхлэн загийг түлшинд өргөн 
хэмжээгээр хэрэглэснээс улсын хэмжээнд 
125,000 га заган ой устаж, 37,000 га заган ой 
нөхөн ургах чадвараа бүрэн алджээ. Тиймээс 
заган ойг нөхөн сэргээх, хамгаалах зайлшгүй 
шаардлага тулгарч байна. 

Шалгуур үзүүлэлт: Хүснэгт 12.

1.4. Хамгааллын үнэт зүйлийн төлөв байдал

Говийн Их ДЦГ-ын экосистем, биологийн олон янз байдал, түүний хамгааллын 
менежментийн өнөөгийн төлөв байдал, чадавхи, боломжийг тогтоохын тулд дараах 2 аргаар 
дүн шинжилгээ хийв.

1.4.1. Хамгаалахаар сонгосон үнэт зүйлийн төлөв байдал, 
түүний үнэлгээ

Хамгааллын үнэт зүйлийн төлөв байдал (амьдрах чадвар)-ыг дээр дэвшүүлсэн зорилгод 
нийцүүлэн сонгосон шалгуур үзүүлэлт, арга зүйн (The Conservation Measures Partnership, 2014) 
дагуу үнэллээ (Хавсралт 1, Хүснэгт 1). Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүнг 
үнэлэхдээ энэхүү шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэл болгон ашиглана (Хүснэгт 12). 

Говийн Их ДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалах үнэт зүйлүүдийн өнөөгийн төлөв байдлын 
үнэлгээ (Хавсралт 1)-ээс үзэхэд ерөнхий төлөв нь САЙН гэсэн үзүүлэлттэй, хамгааллын үнэт 
зүйлүүдээс тахь болон хулан адууны өнөөгийн төлөв байдал нь ДУНД, бусад үнэт зүйлүүдийн 
төлөв байдал САЙН гэж үнэлэгдлээ (Хүснэгт 1).
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 ДЦГ нь төвлөрлөөс алслагдсан 
байршилтай (албан хаагчид болон аялал 
жуулчлалын хөгжлийн үүднээс авч үзвэл).

 Хамгаалалтын захиргаа (ХЗ)-ны байр нь 
цахилгаан, ус, дулааны төвлөрсөн шугамд 
холбогдоогүй, ДЦГ-ынхаа зүүн хойд захад 
байрласан.

 Стандартад нийцсэн нэгдсэн, иж бүрэн 
мэдээллийн төв байхгүй, зочид гийчид, 
албан ажлаар ирсэн төлөөлөгчдөд 
зориулсан орон байрны хүчин чадал муу.

 Өргөн уудам нутаг, том талбайг хариуцаж 
ажиллах ажилтны тоо хэт цөөн; Бүх байгаль 
хамгаалагчид нь зөвхөн хоёр хэсэгт 
төвлөрөн суурьшдаг (ХЗ ба Ховд аймгийн 
Алтай сум). Нэг байгаль хамгаалагч 
Алагхайрхан уулын БНГ-ын хамгаалалтыг 
хариуцдаг боловч хамгаалалтын үйл 
ажиллагаа эрхлэх төсөвгүй. 

 Экосистемийг бүхэлд нь биш ихэвчлэн 
цөөн зүйлд (тахь, хулан, харсүүлт зээр) 

онцгой анхаарал хандуулдаг ба уулын 
экосистемыг орхигдуулж байгаа.

 ГИДЦГ-ын “А” хэсэгтэй уламжлалт хамтын 
ажиллагаа хөгжүүлээгүй.

 Өмнөх менежментийн төлөвлөгөөнд (2011-
2015) хэрэгжилтийн болон менежментийн 
үр ашигт байдлын үнэлгээ хийгдээгүй 
зэрэг зарим нэг тогтсон дэг журмыг бүрэн 
дагаж мөрдөхгүй байгаа.

 Ихэнх ажилтнуудын гадаад орны хэлний 
болон соёлын мэдлэг, ойлголт маш бага.

 Тахийн сүргийг тэжээх нь амьдрах орчны 
ашиглалтыг өөрчилж, өвчин үүсгэх эх 
үүсвэр болж болзошгүй.

 Орон нутгийн хандивлагчдын санхүүгийн 
дэмжлэг маш бага.

1.4.2. SWOT анализ

Өнөөг хүртэл баримталж ирсэн 
стратегийн гол давуу болон сул тал, боломж, 
аюул занал, дарамтын талаар анхаарч 
цаашид сул тал, аюул занал, дарамтыг хэрхэн 
бууруулах, давуу тал, боломжуудыг хэрхэн 
хөгжүүлэх арга замуудыг энэ аргачлалаар 
талуудын оролцоотойгоор тодорхойлсон 
болно.

 Байгальд устан үгүй болсон тахийг эх 
нутагт нь сэргээн нутагшуулж, өсгөн 
үржүүлж байгаа явдал нь ГИДЦГ-ын “Б” 
хэсгийн нэр хүндэд хүчтэй дэмжлэг болдог. 
Тахь бол ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн унаган 
зүйл амьтан төдийгүй менежментийн 
хувьд “Далбаа” зүйл нь болжээ.

 ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын 
захиргаа нь Олон улсын тахь групп (ОУТГ), 
төрийн байгууллагууд, орон нутгийн 
шат, шатны байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагаагаа сайн бэхжүүлсэн.

 Хамгаалалтын захиргаа нь туршлагатай, 
ихэнхдээ дээд боловсрол эзэмшсэн 
урам зоригтой, сэтгэл зүрхээ зориулсан 
ажилтнуудтай.

 Мэргэжлийн байгууллагууд, цагдаа, 
хилийн цэрэг, малчид зэрэг оролцогч 
талуудыг сайн удирдан чиглүүлж 
ажилладаг.

 Тахийн сүрэг, бодгалийн түвшинд ажиглалт, 

мониторингийг сайн хийж тахийн социал 
бүтэц, популяцийн демографи, зан төрх, 
улирлын шилжилт хөдөлгөөний талаар 
нарийвчилсан мэдээллийг тусгасан 
практикт ойр менежментийг гардан 
хэрэгжүүлж дадсан.

 ДЦГ-ын ихэнх нутаг дэвсгэрийг хамарсан 
хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлдэг, зөрчил 
бага илэрдэг. 

 Шаардлага хангасан дэд бүтэц, тоног 
төхөөрөмжөөр ерөнхийдөө хангагдсан. 
Үүнд: ДЦГ-ын 50% нь үүрэн утасны 
сүлжээнд холбогдсон, Хамгаалалтын 
захиргаанд “Skype” дуудлага хийх 
боломжтой сансарын интернет 
суурилуулж, Алтайн нурууны Бага Улаан, 
Барлагийн даваанд засмал зам тавигдсан.

 Монгол улсын Засгийн газар, ОУТГ, 
Прагийн амьтны хүрээлэн зэрэг газруудаас 
шинжлэх ухаан, мал эмнэлгийн нарийн 
мэргэжлийн багаж хэрэгслүүд хүлээн 
авсан. 

Давуу талууд Сул талууд
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 ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг нь Хүн ба Шим мандлын 
(MAB) сүлжээнд 1991 онд бүртгэгдсэн тул 
олон улсын зүгээс тусгайлсан санхүүжилт 
авах боломжтой.

 ОУТГ-ийн одоогийн ерөнхийлөгч Доктор. 
Р. Шнидриг нь “Нүүддэллэдэг зүйлүүдийг 
хамгаалах Боннын конвенц”-ын Швейцар 
улс дахь ахлах төлөөлөгч, удирдах 
зөвлөлийн гишүүн Проф. С. Валзер нь 
“Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг”-ийн 
гишүүн тул эдгээр хүмүүсээр дамжуулан 
олон улсын байгаль хамгаалах төсөл, 
хөтөрбөрүүдтэй холбоо тогтоож болно.

 Монгол улсад харъялагдах Зүүнгарын 
говийн өвөрмөц экосистемийн ихэнх нь 
зөвхөн ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт хамаарагддаг.

 Хамгаалалтын захиргаа нь Алагхайрхан 
уулын Байгалийн нөөц газар (БНГ)-
ын хамгааллын менежментийг давхар 
хариуцан хамгаалдаг тул Монгол Алтайн 
нурууны 1-р бүсийг хамгаалах төслүүдтэй 
холбогдох боломжтой.

 ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг нь Монгол-Хятад 
улсын хил дагуу байрладаг тул Хятад 
улсын Каламайлийн БНГ зэрэг тусгай 
хамгаалалттай нутгууд, мөн хөрш 
зэргэлдээ ГИДЦГ-ын “А” хэсэг, Мянган 
угалзатын БЦГ-тай холбогдож дэлхийд 
томоохонд тооцогдох хил дамнасан ТХГН-
ийн сүлжээнд орох боломжтой.

 ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, түүний орчны бүсийг 
өргөтгөх ажил нь тус ДЦГ-ын түлхүүр 
зүйлүүдийн шилжилт хөдөлгөөний 
ажиглалт судалгааны ажил дээр суурилсан 
тул тухайн зүйлүүдийн хамгаалалтад 
бодитой хувь нэмэр оруулна.

 ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт аялал жуулчлал 
хөгжүүлэх боломжтой бөгөөд нэвтрэх 
хураамж, аялал, зочид буудал, байр, хоол 
хүнс үйлдвэрлэлээр дамжуулан нутгийн 
иргэдийн орлого нэмэгдүүлж, хөдөлмөр 
эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх боломж 
бий.

Магадлал өндөр аюул ба нөлөөлөл
 ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг болон түүний орчны 

бүсэд уул уурхайн хайгуул (Байтаг богд, 
Халтар уулын ройн, Хөвчийн нуруу), 
уурхайн үйл ажиллагаа (Олон булгийн 
нүүрсний уурхай) болон бусад ашиг олох 
үйл ажиллагаа явагдах магадлалтай.

 ДЦГ-ын дотор зөвшөөрөлгүй олборлолт, 
хулгайн ан, заг түлшинд түүх үйл 
ажиллагаа гарсаар байна.

 Мал, амьтнаас үүсэлтэй халдварт өвчин, 
ж.нь: PPR (мялзан төст буюу вирусын 
гаралтай пестицидийн тахал зэрэг шинээр 
дэгдсэн өвчин).

 Малаас үүдэлтэй ус, бэлчээрийн төлөөх 
өрсөлдөөн, талхлагдал.

 ДЦГ-т нөлөөлж болзошгүй уур, амьсгалын 
өөрчлөлт болон цаг агаарын гамшигт 
үзэгдэл.

 Тахь, адууны эрлийзжилт.

Магадлал багатай аюул ба нөлөөлөл
 Халдварт өвчин, ган, зуд зэрэг ганц 

удаагийн тохиолдлоор зэрлэг тахийн 
популяцийг бараг бүхэлд нь алдах.

 Монголын эрх бүхий байгууллагууд дахь 
гол шийдвэр гаргагчдын дэмжлэгийг 
алдах.

 ХЗ болон ОУТГ-ын голлох боловсон хүчин 
солигдох.

 Гадаадын гол хандивлагчдыг алдах, 
тухайлбал сангууд зэрэг болно.

Аюул занал, дарамтБоломжууд
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ГИДЦГ-ын Б хэсгийн экосистем, төлөөлөл болгон сонгосон хамгааллын үнэт зүйлийг 
хомсдуулах, доройтуулахад нөлөөлж буй (ирээдүйд ч нөлөөлөх) гол аюул, дарамт нь уур 
амьсгалын өөрчлөлт буюу үнэлгээгээр МАШ ИХ нөлөөтэй гэж үнэлэгдсэн бол малын тооны хэт 
өсөлт, дэд бүтэц, зам тээвэр, орчны бүс дэх уул уурхай, хууль бус агнуур зэрэг нь ДУНД, хууль 
бусаар заг түүх, ашиглах явдал, тахийн эрлийзжилт, зэрлэг амьтны халдварт өвчин зэрэг аюул, 
дарамтын нөлөө БАГА байна.

Харин төлөөлөл болгон сонгосон хамгааллын үнэт зүйлээс хулангийн хувьд аюул, 
дарамтын нөлөөнд ИХ өртөж байгаа бол бусад хамгааллын үнэт зүйлийн хувьд өртөж буй 
сөрөг нөлөөллийн зэрэг нь ДУНД байна.

Ерөнхий дүнгээрээ ГИДЦГ-ын Б хэсгийн экосистем, биологийн олон янз байдалд учирч буй 
аюул, дарамтын нөлөө ИХ байна.

1.5. Хамгааллын үнэт зүйлд учирч буй аюул, дарамтын 
үнэлгээ

Нээлттэй стандарт арга зүйн (The Conservation Measures Partnership, 2014) дагуу төлөөлөл 
болгон сонгосон хамгааллын үнэт зүйлд учирч буй аюул, дарамтыг тодорхойлон үнэллээ. 
Үнэлгээг хийхдээ тухайн зүйл, бүлгэмдэл, экосистемд нөлөөлж буй аюул, дарамтын 1) хамрах 
хүрээ, 2) нөлөөллийн хүч, 3) аюул, дарамтыг бууруулах буюу доройтсон экосистем, биологийн 
олон янз байдлыг нөхөн сэргээх боломжийг МАШ ИХ, ИХ, ДУНД, БАГА гэсэн үнэлгээгээр үнэлж 
дүгнэв (Хүснэгт 2).

Хүснэгт 2. Хамгааллын үнэт зүйлд учирч буй аюул, дарамтын шинжилгээ

Ауюл, 
дарамт

Заган 
ой Тахь

Хонин 
усны 

баянбүрд

Тахь 
усны 
бүрд

Хулан Алтайн 
аргаль

Хар 
сүүлт 
зээр

Аюул, дарамтын 
ерөнхий үнэлгээ

Уур 
амьсгалын 
өөрчлөлт

Их Их Их Их Их Дунд Их Маш их

Малын тооны 
хэт өсөлт Дунд Дунд Бага Бага Дунд Бага Дунд Дунд

Дэд бүтэц, 
зам тээвэр Бага Бага Бага Бага Дунд Бага Дунд Дунд

Орчны бүс 
дэх уул 
уурхай

Бага Бага Бага Бага Дунд Дунд Дунд Дунд

Хууль бус 
агнуур Бага Бага Их Дунд Дунд

Хууль бус 
ашиглалт Бага Бага

Эрлийзжил Дунд Бага

Халдварт 
өвчин Бага Бага

Хамгааллын 
үнэт зүйлийн 
ерөнхий 
үнэлгээ

Дунд Дунд Дунд Дунд Их Дунд Дунд Их

Үнэлгээний дүнгээс харахад: 
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1.6. Стратегийн зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хамгааллын үнэт зүйлд учирч буй аюул, дарамтад үнэлгээ өгч, тэдгээрийг үүсгэж байгаа 
шалтгаануудыг тодорхойлсны (Диаграмм 2) үндсэн дээр аюул, дарамтын нөлөөг бууруулахад 
чиглэгдсэн дараах 7 стратеги буюу үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлов. Үүнд:

1. Судалгаанд суурилсан экосистем, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх ажлыг эрчимжүүлэх;

2. Хамтын оролцоо бүхий судалгаанд суурилсан менежментийг хэрэгжүүлэх замаар 
тахийн тогтвортой популяци бий болгох эрчимжүүлэх;

3. Байгалийн нөөцийн зохистой ашиглалтыг бий болгон иргэдийн амжиргааг сайжруулах;
4. Олон нийтэд мэдээлэл, сурталчилгаа хийх, сайн дурын оролцоог бий болгох;
5. Хамгаалалтын захиргааны чадавхийг сайжруулах;
6. Талуудын оролцоотой хяналтын оновчтой тогтолцоог бий болгох;
7. Хамгааллын менежментэд талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг 

сайжруулах.

Стратегийн дор нийт 14 зорилт дэвшүүлсэн ба эдгээр зорилтод хүрэхийн тулд нийт 61 үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв (Хүснэгт 10). 
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Диаграмм 3. Стратегийг хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүн

Хүснэгт 3. Стратеги 1-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч талууд
Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

Зорилт 1.1 2023 он гэхэд хамгааллын үнэт зүйлүүдийн судалгааны ажлууд хийгдэн харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж, хамгааллын 
менежментийн шийдвэр гаргахад шаардлага хангахуйц мэдээллийн сан бүрдсэн байна.

1.1.1

Экосистемийн мониторинг
Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх, мэдээлэл цуглуулах / 
мониторинг хийх (цаг агаар, ус зүй, ургамлын төлөв байдал, мал 
амьтан, хүний үйл ажиллагаа); бүх ажиглалтын мэдээллийг нэг 
загвараар тэмдэглэх, газрын зурагт буулгах, дүн шинжилгээ хийх 
(мэдээллийн үндсэн сан). Байгаль хамгаалагчдын эргүүл шалгалтын 
үед хэрэглэх тэмдэглэл, бичлэг хийх маягт (цаасан эсвэл цахим) 
боловсруулах.

Байгаль 
хамгаалагчдын 
ажиглалт, 
бүртгэлийн тоо, 
Судалгааны 
тайлан

2019-2023

Хилийн цэрэг, 
сумдын байгаль 
хамгаалагч, 
БОХУБ, идэвхтэн 
байгаль 
хамгаалагч, 
иргэд, судалгааны 
байгууллага, 
ОУТГ

50.000.0

1.1.2

Зүйлийн олон янз байдлын бүртгэл тооллого
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, түүний орчны бүсийн экосистемд (уул, уст цэг, 
баян бүрд, үржлийн нутаг зэрэг бусад гол нутгуудад) дутуу судлагдсан 
зүйлийн олон янз байдлын ангилал зүйн хээрийн судалгааг хийх. 
Ургамал, сээр нуруугүйтэн, хоёр нутагтан, мөлхөгчид, шувуу (суурин 
болон нүүдлийн), хөхтөн амьтдын зүйлийн бүртгэлийг улирлын 
өөрчлөлтийн хамт судлах. Улаан дансанд бүртгэгдсэн зүйлүүдийн 
хамгаалалтын статусыг үнэлэх. 

Судалгааны 
ажлын тайлан, 
статус нь дахин 
үнэлэгдсэн 
зүйлүүдийн тоо

2019-2023 Судалгааны 
байгууллагууд 100.000.0

1.1.3

Төлөөлөл болгон сонгосон зүйлүүдийн мониторинг
Хулан, хар сүүлт зээр, аргаль гэсэн төлөөлөл болгон сонгосон 
амьтдын мониторинг судалгаа хийж, хамгааллын холбогдолтой 
мэдээллийг цуглуулах; Бүх ажиглалтын тэмдэглэл, зураглалыг 
хоёрдогч өгөгдлийн санд оруулах, боловсруулах

Цэгэн тооллогын 
үр дүн /хулан, 
хар сүүлт зээр/, 
шинээр хийсэн 
мониторинг /
аргаль/-ийн тоо 

2019-2023

ОУТГ, ШУ-
ны академи, 
судалгааны 
хүрээлэн, 
ИС, эрдэмтэн 
судлаачид, 
Хилийн цэрэг

100,000.0

1.1.4

Төлөөлөл болгон сонгосон амьтдын амьдрах орчны төлөв 
байдлын үнэлгээ
Нэг экосистем, 2 баян бүрдэд тусгайлсан мониторинг хийх, бүх 
ажиглалтын тэмдэглэл, зураглалыг хоёрдогч өгөгдлийн санд оруулах, 
боловсруулах

Судалгааны тоо, 
тайлан 2010-2023

Судалгааны 
хүрээлэн, ИС, 
ОУТГ

50,000.0

Судалгаанд суурилсан 
экосистем, биологийн 
олон янз байдлыг 
хамгаалах, нөхөн 
сэргээх ажлыг 
эрчимжүүлэх

Стратеги 1. Стратегийн хүрээнд 3 зорилтыг дэвшүүлэн түүний дор үйл ажиллагаа (Хүснэгт 3)-г төлөвлөн 
хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүнг дараах байдлаар төсөөлж байна (Диаграмм 3). Үүнд:

1.1 2023 он гэхэд хамгааллын үнэт зүйлүүдийн судалгааны ажлууд хийгдэн харьцуулсан 
дүн шинжилгээ хийж, хамгааллын менежментийн шийдвэр гаргахад шаардлага 
хангахуйц мэдээллийн сан бүрдсэн байна.

1.2 2023 он гэхэд, талуудын оролцоотойгоор заган ойг нөхөн сэргээх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн байна.

1.3 2023 он гэхэд ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийг бусад ТХГН-уудын хооронд нүүдлийн зүйлүүдийн 
холбоос/коридор нутгууд тодорхойлогдсон байна.
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№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч талууд
Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

1.1.5

Шинээр өргөтгөсөн талбайд судалгаа, мониторингийг 
өргөжүүлэх
Шинээр өргөтгөсөн талбайд биологийн төрөл зүйл, тэдгээрийн 
амьдрах орчны судалгаа хийх, цаашид хийх судалгааны ажлын 
төлөвлөлт хийх, чухал газар нутгийг тодорхойлох, дотоод бүсчлэлийг 
дахин шинэчлэн тогтоож холбогдох шийдвэр гаргуулах

Судалгааны 
тоо, тайлан, 
судалгааны 
ажлын 
төлөвлөлт, 
дотоод 
бүсчлэлийг 
тогтоох шийдвэр

2020-2023

БОАЖЯ, ОУТГ, 
Судалгааны 
байгууллага, 
орон нутгийн 
төр, захиргааны 
байгууллага, 
иргэд

60,000.0

1.1.6
Мэдээллийн боловсруулалт ба хэвлэн нийтлэх
Судалгааны мэдээлэлд цаг тухай бүрд нь боловсруулт хийж хэвлэн 
нийтлүүлэх

Бүтээлийн тоо 2020-2023
ОУТГ, 
Судалгааны 
байгууллага, ИС

20,000.0

1.1.7
УАӨ-д дасан зохицох, сааруулах
Судалгааны үндсэн дээр УАӨ-д дасан зохицох, сааруулах боломжит 
буюу хэрэгжүүлэхүйц үйл ажиллагааг тодорхойлох, төлөвлөх

Тодорхойлсон 
үйл ажиллагааны 
тоо

2020-2023 -

Зорилт 1.2 2023 он гэхэд, талуудын оролцоотойгоор заган ойг нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

1.2.1
Заган ойн тооллого
Заган ойн мэдээллийн дэд санг бүрдүүлэх; доройтсон заган ойн 
талбайн хэмжээг тодорхойлж, үнэлэх

Тооллогын үр 
дүн, Заган ойн 
талбай хэмжээ 
га-аар

2019-2020
Судалгааны 
хүрээлэн,Ойн 
анги

30,000.0

1.2.2 Заган ойн үржүүлгийн газар
Заган ойн үржүүлгийн газрыг байгуулж, суулгацаар хангах

Үржүүлсэн, 
ургуулсан 
суулгацын 
амжилт

2022-2023

Судалгааны 
хүрээлэн, ойн 
анги, иргэдийн 
нөхөрлөл, донор 

80,000.0

1.2.3

Заган ойг нөхөн сэргээх 
ДЦГ-ын бүс нутаг дотор доройтсон орчныг тодорхойлж тэдгээр 
газруудыг байгалийн жамаараа эсвэл зориудаар нөхөн сэргээхэд 
туслах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

Нэмэгдсэн Заган 
ойн талбайн 
хэмжээ, тарьсан 
суулгацын тоо

2020-2023 Бүх оролцогч 
талууд >50,000.0

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч талууд
Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

Зорилт 1.3 2023 он гэхэд ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийг бусад ТХГН-уудын хооронд нүүдлийн зүйлүүдийн холбоос/коридор нутгууд 
тодорхойлогдсон байна.

1.3.3

Зэрлэг амьтдад зориулсан нүүдлийн холбоос /коридор/ нутаг 
дахь дэд бүтэц 
i) Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын Таян-нуурын уурхайгаас Цагаан 
байшинтын боомт хүртэлх зам (Алтайн Хүдэр ХХК-ийн энэхүү зам нь 
ГИДЦГ-ын “А”, “Б” хэсгийн дундуур өнгөрдөг) 
ii) ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн баруун захаар Ховд аймгийн Булган сумаас 
Улиастайн боомт хүртэлх шинээр тавигдахаар төлөвлөгдөж буй 
замын дагуу амьтдын шилжилт хөдөлгөөнийг дэмжих дэд бүтэц бий 
болгох санал боловсруулах, Тал хээр, говь цөлийн бүсэд авто болон 
төмөр зам дагуу зэрлэг амьтдад үориулсан гарц, гарам байгуулах 
стандартын хэрэгжилтийг хангахад зөвлөх

Холбогдох 
компаниудад 
дэд бүтцийн 
төслүүдийг 
хүргүүлсэн байх

2019-2023

БОАЖЯ, Орон 
нутгийн эрх бүхий 
байгууллага, 
ОУТГ

10,000.0

1.3.2

ГИДЦГ-ын “А”, “Б” хэсгийн хооронд зэрлэг амьтад нүүдэллэдэг 
холбоос нутгийг хамгаалах
Аж Богд уул, Ээж Хайрхан уулын байгалын дурсгалт газруудыг 
дамнасан ГИДЦГ-ын “А”, “Б” хэсгүүдийг холбосон зэрлэг амьтдын 
шилжилт хөдөлгөөнд зориулсан холбоос/коридор нутгийг 
тодорхойлон хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Судлагаанд 
суурилсан 
үндэслэл, 
батлагдсан 
баримт бичиг

2022-2023

БОАЖЯ, Орон 
нутгийн эрх бүхий 
байгуулга, ОУТГ, 
иргэд, сайн дурын 
ажилтан

5,000.0

1.3.3

Хил дамнасан ТХГН-ийг бий болгох боломжийг судлах
БНХАУ-ын Шинжань-Уйгар мужид орших Калаймалын БНГ-тай 
холбогдох холбоос нутгийг байгуулах боломжийг тодорхойлох 
судалгаа хийх

Хүргэгдсэн 
санал, уулзалт, 
хэлэлцүүлгийн 
тоо

2021-2023
БОАЖЯ, 
Калаймайлын 
БНГ-ын ХЗ

10,000.0

Стратегийн дүн 565,000.0
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Диаграмм 4. Стратегийг хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүн

Хүснэгт 4. Стратеги 2-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч 
талууд

Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

Зорилт 2.1 2023 он гэхэд, Тахийн хамгаалалд хэрэгцээтэй судалгааны ажлууд хийгдэн мэдээллийн сан бүрдэж, үр дүнд үндэслэн 
хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

2.1.1

Тахийн мониторинг судалгаа 
Тахийн сүргүүдийг тогтмол ажиглаж, мониторинг судалгаа хийх. 
Мониторингийн давтамжийг шаардлагын хэмжээнд нэмэгдүүлэх. 
Мэргэшсэн тахийн байгаль хамгаалагч ажиллуулах боломжийг 
бүрдүүлэх.

Тахийн 
популяцийн 
мэдээллийн 
санд 
тасралтгүй 
оруулсан 
мэдээллийн тоо

2019-2023
Судалгааны 
байгууллага, 
ОУТГ

300,000.0

2.1.2

Тахийг эрлийзжихээс урьдчилан сэргийлэх
Гэрийн адууны бэлчээрлэлтийг хянах, орчны бүсийн иргэдэд тахь 
гэрийн адуутай эрлийзжих аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар 
ойлголт өгч мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх; үр дагаврыг хянах

Эрлийз 
бодгалийн тоо 2019-2023 ОУТГ, нутгийн 

иргэд 30,000.0

2.1.3

Малын вакцинжуулалт
Эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран орчны бүсийн малыг 
вакцинжуулах хөтөлбөрийг жил бүр хэрэгжүүлэх. Мал эмнэлгийн 
байгууллагыг үндсэн ажлаа хэрэгжүүлэхэд нь туршлага, арга зүйн 
дэмжлэг, чиглэл өгөх ажлыг санаачлан хэрэгжүүлэх

Вакцинжуулсан 
малын тоо, 
өвчний 
тархалтын 
бууралт

2019-2023

Мал эмнэлгийн 
хүрээлэн, 
Орон нутгийн 
эрх бүхий 
байгууллага

60,000.0

2.1.4

Мал эмнэлгийн хяналт шинжилгээ
Тахь болон бусад зэрлэг амьтдад мал эмнэлгийн хяналт шинжилгээ 
хийх; хорогдсон тахь бүрт задлан шинжилгээ хийх, эд, эрхтнээс 
авсан дээжийг дотоодын мал эмнэлгийн хүрээлэн, FIWI (Венийн) 
-рүү илгээх, ажиглалт, үр дүнг бүртгэж тэмдэглэх

Илгээсэн 
дээжний тоо 2019-2023

Мал эмнэлгийн 
хүрээлэн
Венийн FIWI 
ИХ, орон 
нутгийн Засаг 
захиргаа

10,000.0 
(шинжилгээний 
зардал ороогүй)

Стратегийн хүрээнд 2 зорилтыг дэвшүүлэн түүний дор үйл ажиллагаа (Хүснэгт 
4)-г төлөвлөн хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүнг дараах байдлаар төсөөлж байна 
(Диаграмм 4). Үүнд:

2.1 2023 он гэхэд, Тахийн хамгаалалд хэрэгцээтэй судалгааны ажлууд 
хийгдэн мэдээллийн сан бүрдэж, үр дүнд үндэслэн хамгааллын арга 
хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

2.2 2023 он гэхэд, уст цэгүүдийн мониторинг судалгаа, хамгааллын цогц 
арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

Хамтын оролцоо бүхий 
судалгаанд суурилсан 
менежментийг хэрэгжүүлэх 
замаар тахийн тогтвортой 
популяци бий болгох

Стратеги 2.
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№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч 
талууд

Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

Зорилт 2.2 2023 он гэхэд, уст цэгүүдийн мониторинг судалгаа, хамгааллын цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

2.2.1

Ус зүйн бүртгэл тооллого
ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, түүний орчны бүсийн усан хангамжийн 
системийг тодорхойлж, ДЦГ, Алагхайрхан уулын БНГ-ын гадаргын 
усны чанар, хими, гидрологийн тогтоцыг тогтооно. Хамгаалалтын 
захиргааны оролцоотойгоор мэргэжлийн байгууллага үндсэн ажлыг 
хэрэгжүүлнэ. 

Гидрологийн 
мэдээллийн сан 2019-2023

Сав газрын 
Захиргаа, 
судалгааны 
хүрээлэн, Орон 
нутгийн засаг 
захиргаа

50,000,0

2.2.2

Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент
Гидрологийн тооллого, судалгаанд суурилан Бижийн (Хонь усны 
баянбүрдийн үндсэн тэтгэгч) голын усны сав газар зэрэг усны гол эх 
үүсвэрүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн усны эх 
үүсвэрийг хамгаалах

Хэрэгжүүлсэн 
үйл 
ажиллагааны 
тоо

2020-2021

Сав газрын 
захиргаа, 
судалгааны 
хүрээлэн, 
орон нутгийн 
байгууллага

30,000.0

2.2.3

Усны мониторинг
Зэрлэг амьтдад зонхилох ач холбогдолтой булаг, шандууд ялангуяа 
нарны худаг зэрэг хүний оролцоотой уст цэгүүдэд усны түвшин, 
чанар, ундаргыг хянаж тэмдэглэж байх

Гидрологийн 
мэдээллийн сан 2019-2023

Сав газрын 
захиргаа, 
судалгааны 
хүрээлэн

20,000.0

2.2.4

Усны үр ашиг, зохистой хэрэглээ
Бижийн голын оршин суугчдад усны зохистой хэрэглээ, үр ашгийг 
дээшлүүлэх талаар зөвлөгөө өгөх мэдээллийн хэрэгслийг бий 
болгох

Ажиллаж буй 
мэдээллийн 
хэрэгсэл

2020 Сав газрын 
захиргаа 10,000.0

2.2.5
Булаг, шандны эхийг хамгаалах
Бэлчээр ашиглалтад хамгийн их нөлөөтэй булаг, шандыг үнэлэх, 
эхийг хамгаалах.

Булаг, шандны 
тоо 2019-2020

Орон нутгийн 
байгууллага, 
иргэд

30,000.0

Стратегийн дүн 540,000.0

Диаграмм 5. Стратегийг хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүн

Стратегийн хүрээнд 2 зорилтыг дэвшүүлэн түүний дор үйл ажиллагаа (Хүснэгт 
5)-г төлөвлөн хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүнг дараах байдлаар төсөөлж байна 
(Диаграмм 5). Үүнд:

3.1 2023 он гэхэд, ДЦГ-т малчид бэлчээрийг зохистой, тогтвортой ашигладаг 
болсон байна.

3.2 2022 он гэхэд, эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чадавхийг бий болгох 
суурь ажлыг эхлүүлсэн байна.

Байгалийн нөөцийн 
зохистой ашиглалтыг бий 
болгон иргэдийн амжиргааг 
сайжруулах

Стратеги 3.
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38 Хүснэгт 5. Стратеги 3-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч 
талууд

Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

Зорилт 3.1 2023 он гэхэд, ДЦГ-т малчид бэлчээрийг зохистой, тогтвортой ашигладаг болсон байна.

3.1.1

Бэлчээр ашиглалтыг судлах, зураглах
Бэлчээр төлөв байдлын үнэлгээ, Малчдын улирлын чанартай 
байршил, шилжилт хөдөлгөөний зураглал, малын нягтшил, нийгэм 
эдийн засгийн нөхцөл байдлыг тодорхйолох, ургамлын бүрхэвч, 
биомасс, хөрсний чанар, бүтэц, бэлчээрийн чанар, нөлөөллийг үнэлэх 
ахиц дэвшил гаргах. Малын тоо толгой, уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан арга хэмжээний хувилбаруудыг тойдорхойлох, ойлгох, 
ойлгуулах

Үнэлгээ, тайлан 2019-2020

ОУТГ, малчид, 
сайн дурын 
ажилтан, 
судалгааны 
байгууллага

50,000.0

3.1.2

Малчдад зориулсан сургалт, семинар
Бэлчээр, мал аж ахуйн менежментийн шилдэг туршлагуудыг малчдад 
сургах сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх; орчны бүсэд 
нэвтрүүлэх (малын вакцинжуулалтыг хариуцах, тахь эрлийзжихээс 
урьдчилан сэргийлэх асуудлыг хамруулах) 

Сургалт, 
хамрагдсан 
малчдын тоо

2019-2023

ОБЗ, малчид, 
нөхөрлөл, 
сургалтын 
байгууллага

35,000.0

3.1.3

Бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах
Малчидтай хамтран ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хязгаарлалтын бүсэд 
бэлчээр ашиглах журам боловсруулж, малчин тус бүртэй гэрээ 
байгуулах, хэрэгжилтийг хянах

Гэрээ, гэрээний 
биелэлт, зөрчлийн 
тоо

2019-2023

Орон нутгийн 
эрх бүхий 
байгуулга, 
малчид

5,000.0

3.1.4

Малчдын өрхийн орлогын бусад эх үүсвэрийг бий болгоход 
дэмжих
Өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн, өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх чиглэлээр 
уулзалт, сургалт зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжих замаар 
амжиргааны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах

Сургалтын тоо, 
оролцогчдын 
тоо, нэвтрүүлсэн 
санаачилгын тоо

2020-2023

Орон нутгийн 
эрх бүхий 
байгуулга, 
малчид, ТББ, 
ТБ

30,000.0

Зорилт 3.2 2022 он гэхэд, эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чадавхийг бий болгох суурь ажлыг эхлүүлсэн байна.

3.2.1

Аялал жуулчлал хөгжүүлэх үзэл баримтлалыг танилцуулах 
Аялал жуулчлал хөгжүүлэх үзэл баримтлалыг боловсруулахад 
гуравдагч талуудыг оролцуулах. Хамгаалалтын захиргааны 
мэргэжилтнүүд экологийн үндсэн үзэл баримтлалыг тусгасан 
мэдээллээр хангах. Үзэл баримтлалд орон нутгийн хамтын ажиллагаа, 
ашиг тус хүртэх боломжуудыг тусгах.

Аялал 
жуулчлалын 
маршрут

2019-2020 БОАЖЯ, ОУТГ -

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч 
талууд

Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

3.2.2

Аялал жуулчлалын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
ХЗ-ны албан хаагч, орон нутгийн нөхөрлөлүүдэд зориулж аялал 
жуулчлалын боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн 
гуравдагч талыг татан оролцуулж гадаад хэл, хөтөчийн чадвар олгох 
зэрэг олон улсын аялал жуулчлалын үндсэн шаардлагыг танилцуулах 
шат дараалсан сургалт, туршлага судлах, солилцох семинар, уулзалт, 
аялал зохион байгуулах. Менежментийн шаардлагад нийцсэн үр дүнд 
хүрэх.

Сертификат 
авсан хүн, албан 
хаагчийн тоо

2019-2021
Мэргэжлийн 
байгууллага, 
нутгийн иргэд

15,000.0

3.2.3

Аялал жуулчлалыг зохицуулалт
БОАЖЯ, ТХНУГ-аас хүргүүлсэн ТХГН-т аялал жуулчлал хөгжүүлэх 
дүрэм, журам, стандартыг мөрдөх, сурталчлах, ГИДЦГ-т аялал 
жуулчлалын үйл ажиллагааа эрхлэх дүрэм, журмыг боловсруулах, 
мөрдүүлэх

Дүрэм, журам, 
стандартын бодит 
хэрэгжилт

2021

Аялал 
жуулчлалын 
компани, 
жуулчин 

-

3.2.4

Орон нутгийн /иргэд/ нөхөрлөлүүд болон аялал жуулчлалын 
экспертүүдийг холбох
ТХГН-т НИТАЖ хөгжүүлэх нь хамгийн оновчтой шийдэл тул 
мэргэжлийн байгууллагын зөвлөмжийн доор үйл ажиллагааг зөв 
эхлүүлэх. 

Тогтоосон холбоо 2019-2023

Орон нутгийн 
/иргэд/ 
нөхөрлөлүүд 
болон аялал 
жуулчлалын 
экспертүүд

5,000.0

3.2.5

Жуулчдад зориулсан мэдээллийн гарын авлага
Мэдээллийн санд үндэслэн жуулчдад зориулсан зам, хилийн тэмдэг, 
газрын зураг, экосистемийн онцлогийг харуулсан энгийн гарын 
авлагуудыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран боловсруулах, хэвлэх

Гарын авлагын 
тоо, чанар 2021-2022 ОУТГ 10,000.0

Стратегийн дүн 150,000.0
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Диаграмм 6. Стратегийг хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүн

Хүснэгт 6. Стратеги 4-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч 
талууд

Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

Зорилт 4.1 2023 он гэхэд, ТХГН-ийн үнэ цэнэ, биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээний талаарх иргэдийн мэдлэгийг 
сайжруулан, хамгааллын менежментэд сайн дурын оролцоог нэмэгдүүлсэн байна.

4.1.1

Орон нутгийн иргэдэд зориулсан хөтөлбөр
Менежментийн төлөвлөгөөнд туссан үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд 
орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын байгаль 
хамгаалагчаар ажиллуулах зэрэг 2-5 жижиг төсөл боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

Идэвхтэн байгаль 
хамгаалагч болон 
үйл ажиллагаанд 
оролцсон иргэдийн 
тоо 

2019-2023
Нутгийн иргэд, 
ИС, судалгааны 
байгууллага

50,000.0

4.1.2

Сурталчилгааны өдөрлөг, уулзалт, хэлэлцүүлэг
Нутгийн иргэдэд зориулж биологийн олон янз байдал, ГИДЦГ-ын 
“Б” хэсэг, байгаль хамгааллын үр ашгийг дээшлүүлэх талаар олон 
нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулна. “Зүүнгарын 
говийн өдөр” арга хэмжээг жил бүр явуулж байх. Хүүхдүүд, багш нарт 
зориулан хөгжилтэй үйл ажиллагаанууд, спортын уралдаан тэмцээн, 
асуулт хариултын тэмцээн, зургийн болон дууны уралдаан, гар урлал 
гэх мэт сонирхолтой хэлбэрээр зохион байгуулна.

Арга хэмжээ, 
хамрагдсан хүний 
тоо

2019-2023

Нутгийн иргэд, 
ТББ, судалгааны 
байгууллага, 
орон нутгийн 
засаг захиргаа, 
хилийн цэргийн 
анги

50,000.0

4.1.3

Шинээр өргөтгөсөн газарт сурталчилгааны өдөрлөг, уулзалт, 
хэлэлцүүлэг хийх
ТХГН-ийн үнэ цэнэ, үр ашгийг сурталчилах, иргэдэд экологийн 
боловсрол, мэдлэг олгох зорилгоор багийн хурал, өдөрлөгүүдээр 
уулзалт хийх, нэрэмжит арга хэмжээ зохион байгуулах, 
сурталчилгааны мэдээлэл бэлтгэн иргэдэд хүргэх

Арга хэмжээ, 
хамрагдсан хүний 
тоо

2019-2023

Нутгийн иргэд, 
ТББ, орон 
нутгийн засаг 
захиргаа, 
хилийн цэргийн 
анги

20,000.0

4.1.4

Эко-клубт дэмжлэг үзүүлэх
Орчны бүсийн сумууд дахь ДЦГ-ын идэвхтэн байгаль 
хамгаагаалагчид болон эко-клубын гишүүдэд зориулж чадавхи 
бэхжүүлэх сургалт, ДЦГ-т аялал зохион байгуулах, санаачилгыг 
дэмжих

Сургалтад 
хамрагдагсдын 
тоо, санаачилгын 
тоо

2019-2023 Орчны бүсийн 
сумдын сургууль 20,000.0

Олон нийтэд мэдээлэл, 
сурталчилгаа хийх, сайн 
дурын оролцоог бий 
болгох

Стратеги 4.
Стратегийн хүрээнд 1 зорилтыг дэвшүүлэн түүний дор үйл ажиллагаа (Хүснэгт 
6)-г төлөвлөн хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүнг дараах байдлаар төсөөлж байна 
(Диаграмм 6). Үүнд:

4.1 2023 он гэхэд, ТХГН-ийн үнэ цэнэ, биологийн олон янз байдал, 
экосистемийн үйлчилгээний талаарх иргэдийн мэдлэгийг сайжруулан, 
хамгааллын менежментэд сайн дурын оролцоог нэмэгдүүлсэн байна.
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Диаграмм 7. Стратегийг хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүн

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч 
талууд

Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

4.1.5
Түүх соёлын дурсгалыг хамгаалах
Түүх, соёлыг дурсгалын мэдээллийг нэгтгэн, хамгааллын 
төлөвлөгөөнд оруулах, иргэдийн оролцоотойгоор хамгаалах 

Түүх соёлын 
дурсгалын 
жагсаалт, 
хамгаалалт

2020-2023

Орон нутгийн 
эрх бүхий 
байгууллага, 
хилийн цэрэг, 
иргэд

1,000.0

4.1.6
Сайн дурын ажил дэмжих
Иргэдийн санаачилсан сайн дурын ажлын санаачилгыг дэмжих, арга 
аргачлалд зөвлөн хамтран ажиллах

Арга хэмжээний 
тоо 2020-2023

ИС, Судалгааны 
байгууллага, 
Иргэд

10,000.0

4.1.7

Нүүдэлчин амьдралын хэв маяг, өв уламжлалыг судлах 
судалгаанд дэмжлэг үзүүлэх
ДЦГ, байгаль хамгаалах талаархи иргэдийн мэдлэг, хандлага, нийгэм-
эдийн засгийн судалгааг хийх үр дүнг ашиглах

Үнэлгээний 
тайлан, дүн 2020; 2022

Судалгааны 
байгууллага, 
ТББ

10,000.0

Стратегийн дүн 161,000.0

Хамгаалалтын 
захиргааны 
чадавхийг 
сайжруулах

Стратеги 5. Стратегийн хүрээнд 3 зорилтыг дэвшүүлэн түүний дор үйл ажиллагаа (Хүснэгт 7)-г төлөвлөн 
хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүнг дараах байдлаар төсөөлж байна (Диаграмм 7). Үүнд:

5.1 2023 он гэхэд, ДЦГ-ын ажилтнуудыг мэргэжлийн дагуу шаардлагатай сургалтуудад 
хамруулан ур чадварыг нь 2019 оны түвшинтэй харьцуулахад 50 хувиар сайжруулсан 
байна.

5.2 2023 он гэхэд, ДЦГ-ын ажилтнууд ажлаа саадгүй явуулах нөхцөлөөр хангагдсан байна.
5.3 2022 он гэхэд менежментийн төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг тодорхойлон нэмэгдүүлсэн байна.
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№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч 
талууд

Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

Зорилт 5.1 2023 он гэхэд, ДЦГ-ын ажилтнуудыг мэргэжлийн дагуу шаардлагатай сургалтуудад хамруулан ур чадварыг нь 2019 оны 
түвшинтэй харьцуулахад 50 хувиар сайжруулсан байна.

5.1.1

Үйл ажиллагааны стандарт аргачлалыг оновчтой болгох
Төрийн албан хаагчдын хагас жил, жилийн ажлын тайланг үнэлэх, 
гүйцэтгэлийн болон цаашдын зорилгуудыг тодорхойлох; албан 
хаагчдын чадавхийг сайжруулах сургалт зохион байгуулах; мэдлэг, 
мэдээлэл тогтмол солилцох; техникийн болон хээрийн ажлын 
тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд мониторинг хийх гэх мэт 
захиргааны ажлыг хэвшүүлэх

Ажилтны үнэлгээ; 
оролцогч 
талуудын санал 
зөвлөгөө

2019-2023

ТАЗ, цагдаа, 
шүүх, 
прокурор, МХГ, 
БОАЖЯ

50,000.0

5.1.2

Цахим мэдээлэл боловсруулах болон хадгалах ажлыг оновчтой 
болгох
Цахим мэдээллийн сан (e-office), ХЗ-ны веб хуудсанд долоо хоног, 
сар, хагас, бүтэн жилийн тайланг тогтмол хадгалж, цахим номын санд 
зохион байгуулалттайгаар мэдээллийн санд шилжүүлсэн байх

Өгөгдлийн 
сан ба сэргээх 
мэдээллийн бүрэн 
байдал

2019-2023 БОАЖЯ -

5.1.3
Ажилтны хөгжил, чадавхи
Шаардлагатай ажилтны тоог гаргах, бүрдүүлэх, ажилын байрны 
тодорхойлолт хийх 

Албан хүсэлтийн 
тоо 2019-2023 БОАЖЯ -

5.1.4

Байгаль хамгаалагчдын (давтан) сургалт
Байгаль хамгаалагчдыг экосистемийн менежментийн чадавхи, үйл 
ажиллагаа, мэдээлэл технологи (IT) аюулгүй байдлын стандарт, арга 
аргачлалууд, судалгааны арга зүйд сургах/давтан сургах, шалгалт 
авах 

Б/хамгаалагчдын 
эзэмшсэн 
ур чадвар 
(шалгалтын үр 
дүн, гэрчилгээ), 
хэрэгжүүлж 
хэвшсэн байдал

2019-2023

ОУТГ, 
Судалгааны 
Зөвлөл, 
Сургалтын 
байгууллагууд

25,000.0

Зорилт 5.2 2023 он гэхэд, ДЦГ-ын ажилтнууд ажлаа саадгүй явуулах нөхцөлөөр хангагдсан байна.

5.2.1 Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг тогтмол горимд оруулах
Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх

Хэвийн ажиллаж 
буй тоног 
төхөөрөмжүүдийн 
хувь

2019-2023
ОУТГ, төрийн 
байгууллага, 
ТББ

<150,000.0

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч 
талууд

Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

5.2.2
Шаардлагатай багаж төхөөрөмжийг тодорхойлж, худалдан авах
Хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, үнэ, чанарыг харьцуулж худалдан 
авалт хийх, байгууламж барих 

Худалдан авсан 
тоног төхөөрөмж, 
баригдсан 
байгууламжийн 
тоо

2019-2023
Бүх талын 
оролцоог 
хангах

>500,000,0

5.2.3

Хамгаалалтын захиргааны байрыг сайжруулах 
Хүйтний улиралд ажиллах хүчин чадалтай АЦБ (гуравдагч талын 
зүгээс) барих, ажлын явцыг хянах. Одоогийн барилгыг өргөтгөх. Үүнд: 
халаалт, гал тогоо, нарны эрчим хүчний систем Төслийг БОАЖЯ, 
ОУТГ-т тайлагнах. 

Үйл ажиллагааг 
эхлүүлсэн байна 2019 ОУТГ, БОАЖЯ 250,000.0

5.2.4

Ховд аймгийн Алтай суманд ХЗ, мэдээллийн төв байгуулах
Тухайн дэд бүтцийг нутгийн иргэд, дайран өнгөрөх аялагчдыг мэдээ 
мэдээллээр тогтмол хангах, мөн ХЗ-ны үүргийг давхар гүйцэтгэх 
боломжтой байдлаар төлөвлөх. Алтай суманд мэдээллийн төв 
байгуулах талаарх үндэслэлийг боловсруулж харилцан ойлголцох, 
гуравдагч талд танилцуулах. Орчны бүсийн сум бүрт мэдээллийн цэг 
байгуулах хувилбарыг оруулах, мэдээллийн төв байгуулах

Үндэслэлийг 
боловсруулан 
хэрэгжүүлж 
эхэлсэн байна.

2020-2022

ОУТГ, Ховд 
аймгийн Алтай 
сум, орчны 
бүсийн сумд

30,000.0

Зорилт 5.3 2022 он гэхэд менежментийн төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлон нэмэгдүүлсэн 
байна.

5.3.1
Төслийн санал боловсруулах 
Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх санхүүгийн дутагдлын 
чиглэл тодорхойлох, талуудтай хамтран төслийн санал боловсруулах

Боловсруулсан 
төслийн саналын 
тоо

2019 ОУТГ 5,000.0

5.3.2

Талуудын оролцоог хангах замаар санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх
Санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр уулзалт хийх, сурталчилгааны 
арга хэмжээ зохион байгуулах, орон нутгийн үйл ажиллагаатэй 
уялдуулан орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

Санхүүжилтийн 
хэмжээ 2019-2020 БОАЖЯ, Орон 

нутгийн ЗДТГ 10,000.0

5.3.3

Сан бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
“Тахийн нөхөд” сан ОУТГ-тэй хамтран сан бүрдүүлэх, хөрөнгө босгох 
үйл ажиллагааг эхлүүлэх; Тахь сэргээн нутагшуулах хөтөлбөр болон 
экосистемийг хамгаалахад үндэсний томоохон компаниудыг татан 
оролцуулах

Санхүүжилтийн 
хэмжээ, хамтрагч 
талуудын тоо

2019-2023 ОУТГ 5,000.0

Стратегийн дүн 1,025,000.0
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Диаграмм 8. Стратегийг хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүн

Талуудын оролцоотой 
хяналтын оновчтой 
тогтолцоог бий болгох

Стратегийн хүрээнд 1 зорилтыг дэвшүүлэн түүний дор үйл ажиллагаа (Хүснэгт 
8)-г төлөвлөн хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүнг дараах байдлаар төсөөлж байна 
(Диаграмм 8). Үүнд:

6.1 2023 он гэхэд, хууль бус зөрчлийг бууруулах оновчтой аргыг талуудын 
оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх замаар 2018 оны түвшинтэй харьцуулахад 
зөрчлийг 80 хувиар бууруулсан байна.

Стратеги 6.

Хүснэгт 8. Стратеги 6-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч 
талууд

Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

Зорилт 6.1 2023 он гэхэд, хууль бус зөрчлийг бууруулах оновчтой аргыг талуудын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх замаар 2018 оны 
түвшинтэй харьцуулахад зөрчлийг 80 хувиар бууруулсан байна.

6.1.1

Зөрчлийг арилгах
Хууль бус үйл ажиллагааг илрүүлэх, ялангуяа эрсдэлтэй газар 
нутагт гэнэтийн эргүүл, шалгалт хийх; талуудтай хамтарсан 
хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, зөрчлийг бичих, тэмдэглэх, 
зураглах, бүх газар нутгийг хянах боломжит арга замыг 
тодорхойлон хэрэгжүүлэх 

Таслан зогсоосон 
үйл ажиллагаа; 
хууль бус үйл 
ажиллагааны 
буурсан тоо

2019-2023

Хилийн цэргийн 
анги, застав, 
цагдаагийн 
байгууллага, 
МХГ, орон нутаг

15,000.0

6.1.2

ДЦГ-ын хил, дотоод бүсүүдийн тэмдэг, тэмдэглэгээ
ДЦГ-ын хил хязгаарын тэмдэглэгээг сайжруулах, мэдээлэл 
сурталчилгааны самбаруудыг шинэчлэх болон шинээр хийх, 
шинээр өргөтгөсөн талбайн тэмдэгжүүлэлт хийх

Тавьсан 
тэмдэгүүд, самбар 2020-2023 Орон нутаг 80,000.0

6.1.3
Сурталчилгааны ажил 
Хууль, эрх зүйн орчныг таниулах, хууль бус зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах

Сурталчилгааны 
ажлын тоо, 
хамруулсан хүний 
тоо

2019-2023

Хилийн цэргийн 
анги, застав, 
цагдаагийн 
байгууллага, 
МХГ, орон нутаг

10,000.0

6.1.4
Хилийн цэргийг хамгаалалтын ажилд татан оролцуулах
Хилийн заставын дарга, ахлагчдыг идэвхтэн байгаль 
хамгаалагчаар ажиллуулж, мэдээлэл солилцох

Чанартай 
цуглуулсан 
мэдээллийн тоо

2019-2023 Хилийн цэргийн 
анги, застав -

Стратегийн дүн 105,000.0
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Диаграмм 9. Стратегийг хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүн

Хамгааллын менежментэд 
талуудын оролцоог 
нэмэгдүүлэх, хамтын 
ажиллагааг сайжруулах

Стратегийн хүрээнд 2 зорилтыг дэвшүүлэн түүний дор үйл ажиллагаа (Хүснэгт 
9)-г төлөвлөн хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүнг дараах байдлаар төсөөлж байна 
(Диаграмм 9). Үүнд:

7.1 2023 он гэхэд, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна.
7.2 2023 он гэхэд, ДЦГ-ын хамгааллын ажилд төрийн болон ТББ, сум орон 

нутгийн удирдлага гэсэн талуудын оролцоо нэмэгдэн, хамтын ажиллагаа 
өргөжсөн байна.

Стратеги 7. 

Хүснэгт 9. Стратеги 7-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур Хугацаа Хамтрагч талууд
Төсвийн 
төсөөлөл
(мян төг)

Зорилт 7.1 2023 он гэхэд, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна.

7.1.1
Олон улсын хамтын ажиллагаа
Эгч дүү парк байгуулах, гадаад орны ТХГН-уудтай хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх

Хамтын ажиллагаа бүхий 
ТХГН-ийн тоо 2019-2023 БОАЖЯ, ОУТГ -

7.1.2 Хүн ба шим мандлын нөөц газрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2016-2025 хэрэгжүүлэх 
Лимагийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
хэрэгжүүлсэн байна.

2019-2023

ЮНЕСКО, МAB-
ийн хороо, 
ГИДЦГ-ын “А” 
хэсэг, БОАЖЯ

60,000,0

7.1.3
ГИДЦГ Б хэсгийг Дэлхийн өвд бүртгүүлэх хүсэлт дахин гаргах
ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийг дэлхийн өвд бүртгүүлэх баримт бичгийг 
боловсруулах 

Дэлхийн өвд бүртгүүлэх 
жагсаалтад орсон 
байдал

2021

БОАЖЯ, 
Дэлхийн өвийн 
Монгол дахь 
төлөөлөгчийн 
газар

-

Зорилт 7.2 2023 он гэхэд, ДЦГ-ын хамгааллын ажилд төрийн болон ТББ, сум орон нутгийн удирдлага гэсэн талуудын оролцоо 
нэмэгдэн, хамтын ажиллагаа өргөжсөн байна.

7.2.1

Орчны Бүсийн Зөвлөл
ДЦГ-ын шинээр өргөтгөсөн газар, зэрлэг амьтдын нүүдлийн 
холбоос нутгуудыг хамруулан Орчны бүсийн зөвлөл (ОБЗ)-үүдийг 
байгуулах, байгалийн нөөцийг/ихэвчлэн бэлчээр/ тогтвортой 
ашиглах хэрэгцээ шаардлагуудыг хэлэлцэх ажиллагааг 
тогтмолжуулах, энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлийн 
бүх талын ажлыг хэрэгжүүлэх

ОБЗ-ийн тоо, үйл 
ажиллагааны тоо 2019-2023

Орон нутгийн эрх 
бүхий байгуулга, 
хилийн цэрэг, 
иргэд, ОБЗ

100,000,0

7.2.2

ТХГН-уудтай хамтарч ажиллах
Хил залгаа орших ХЗ-дтай экосистемийн хяналт шинжилгээ, 
судалгаа, үнэлгээний хүрээнд хамтран ажиллах чиглэлийг 
тодорхойлж мэдээллийн тусгайлсан (дэд) сан бий болгох

Хамтран хэрэгжүүлсэн 
үйл ажиллагааны тоо 2019-2023

ГИДЦГ-ын “А 
“хэсэг, Мянган 
Угалзатын нуруу, 
Мөнххайрханы 
БЦГ-ын ХЗ

10,000,0
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2.
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ БА 
ҮНЭЛГЭЭ МОНИТОРИНГ

2.1 ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгааллын менежментийн 
удирдлага, зохион байгуулалт

Менежментийн төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэх чухал нөхцөл нь хэрэгжилтийг хангах 
баг болон хамтран ажиллагч талуудын удирдлага, бүтэц зохион байгуулалт болон чадавхи 
байдаг.

Говийн Их ДЦГ-ийн “Б” хэсэг нь бусад ТХГН-уудаас ялгаатай нь дэд бүтэц, суурьшлын 
төвлөрлөөс хэт алслагдсан, хилийн бүс дагуу оршдог, ОУТГ-тэй хамтран Тахийг сэргээн 
нутагшуулах ажлыг амжилттай зохион байгуулж байгаа билээ. Тиймээс менежментийн 
төлөвлөгөөг орон нутгийн байгууллагууд, хилийн цэргийн заставуудтай хамтран хэрэгжүүлэхээс 
гадна одоогийн хамтран ажиллаж буй төсөл хөтөлбөрийн дэмжлэгийг авч хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэн ажиллах нь нэн чухал.

Урт хугацааны мониторингийн судалгаанд Хилийн цэргийн заставтай хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулан, тэднийг сургах замаар судалгааны мэдээлэл болон хууль бус агнуур, 
байгалийн нөөц ашиглаж буй үйлдэлтэй тэмцэхэд илүү үр дүн гаргах боломжтой.

Орчны бүс дэх болон ДЦГ-ын дэд бүтэц, иргэдийн амжиргаа, нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн болон сургалт, сурталчилгаа, хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой асуудлаар 
орон нутгийн байгууллагууд гол хамтрагч байна.

Аливаа техникийн болон санхүүгийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо хамтран 
ажиллаж буй түнш, олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэн, өргөжүүлж 
ажиллах нь менежментийн төлөвлөгөөг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд онцгой үүрэгтэй байх болно. 
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ТХГНУГ нь Монгол орны ТХГН-ийн сүлжээг бүхэлд нь хариуцаж, хамгаалалтын үйл 
ажиллагааны бодлогыг баримтлан ажилладаг. Мөн ТХГН-ийн менежментийн төлөвлөгөөг 
баталгаажуулах, удирдлагуудыг сонгон шалгаруулах, ажилтнуудыг сургах, чадавхижуулах, 
хөгжүүлэх зэрэг боловсон хүчний менежментийг зохицуулна.

ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн Хамгаалалтын захиргаа нь БОАЖЯ-аар дамжуулан улсын төсвөөс 
санхүүждэг. Хамгаалалтын захиргаа нь ТХГН-ийн тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хууль, Орчны бүсийн тухай хууль болон бусад хууль, эрх зүйн баримт бичгийг ГИДЦГ-ын 
“Б” хэсэг, Алагхайрхан уулын БНГ-т хэрэгжүүлэх үүрэгтэй бөгөөд БОАЖЯ-ны ТХГНУГ-ын шууд 
удирдлага, чиг үүргийн доор үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн өмчит, захиргааны статустай 
байгууллага юм. Одоогийн байдлаар хамгаалалтын захиргаанд нийт 14 албан хаагч ажиллаж 
байгаагаас дарга-1, мэргэжилтэн-2, байгаль хамгаалагч-7, нягтлан бодогч-1, нярав, бичиг 
хэргийн ажилтан -1, үйлчлэгч-1, жолооч-1 байна.

Швейцар улсад төвтэй Олон улсын Тахь Групп (ОУТГ) нь ашгийн бус ТББ бөгөөд ГИДЦГ-ын 
“Б” хэсэгт тахь сэргээн нутагшуулах үйл ажиллагаа, бусад судалгаа шинжилгээний төслүүдийг 
дэмжин хэрэгжүүлдэг гол байгууллага юм.

2011 онд ОУТГ нь Монгол улсын БОНХЯ/хуучнаар/-тай хамтын ажиллагааны гэрээнд албан 
ёсоор гарын үсэг зурсан (10 жилийн хугацаатай). Гэрээний хүрээнд аймаг, сумын эрх бүхий 
байгууллагууд, нөхөрлөлийн түвшинд, ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, түүний 
удирдлагатай хамтран ажиллаж байна. Түүнчлэн ОУТГ нь нийгэм-эдийн засгийн янз бүрийн 
үйл ажиллагаагаар дамжуулан орон нутгийн ард иргэдийг дэмжиж, хамтран ажилладаг. ОУТГ 
нь урт хугацааны зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд бүх талуудын хамтын ажиллагааг удирдан 
чиглүүлж ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн энэ удаагийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад 
онцгой чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. 

ОУТГ нь судалгаа шинжилгээний хүрээнд оновчтой дэмжлэг үзүүлэхийн тулд дэлхийд 
нэртэй эрдэмтэд, Монгол улсын Их сургууль, Австрийн Венийн Их сургуулийн Зэрлэг амьтдын 
экологийн судалгааны хүрээлэн, Байгаль орчны судалгааны Норвегийн хүрээлэн, Европын 
Устаж байгаа зүйлүүдийн хөтөлбөр (EEP) зэрэг эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, Хустайн 
нурууны БЦГ, Хомын Талын тахь ТББ, ГИДЦГ-ын “А” хэсэг болон Шинжан-Уйгарь мужын 
Жимсарын Тахь үржүүлгийн газар, Шинжлэх ухааны Академи (Хятад) зэрэг байгаль хамгаалах 
байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. 

Цюрих дахь Лангенбергийн Зэрлэг амьдтын хүрээлэн (Швейцар), Праг(Чех), 
Нюренберг(Герман), Тама (Япон) зэрэг амьтны хүрээлэнгүүд ОУТГ-ийн гишүүн байгууллагаар 
хамтран ажиллаж байна. Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг (DEZA / SDC), Германы Олон улсын 
хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ GmbH) болон Германы Хөгжлийн Банк KFW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau) нь ОУТГ-ийн түншилж ажилладаг төрийн бус байгууллагууд юм.

ОУТГ нь ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт тахь сэргээн нутагшуулах, хамгаалалтын захиргааны зарим 
урсгал зардлыг санхүүжүүлэх хөрөнгө босгож, хандив дэмжлэгийг үр ашигтай, мэргэжлийн 
түвшинд зарцуулж байгаад хяналт тавьж ажилладаг. ОУТГ-ийн өмнөөс хөрөнгө босгох үйл 

ажиллагааг зохион байгуулдаг хуулийн этгээд нь “Тахийн нөхөд” сан бөгөөд Швейцарь, 
Монголын хандивлагч хувь хүмүүсийн холбоо юм. 

ОУТГ-ээс тодорхойлсон судалгааны чиглэлүүд (2019 оны 2-р сарын 8-нд хэлэлцсэн)

ГИДЦГ-ын Б хэсэгт хийх судалгааны үндсэн чиглэлүүдийг ОУТГ ТББ-ын удирдах зөвлөл 
болон Шинжлэх ухааны зөвлөлөөр хэлэлцэн гаргасан. Судалгааны ажлууд нь 2019-2023 онд 
хэрэгжих ГИДЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөөнд төлөөлөл болон сонгогдсон хамгааллын 
үнэт зүйлүүдэд чиглэх ба 2017 оны 2-р сарын 25-27-нд Швейцарь улсад зохион байгуулагдсан 
хурлаар хэлэлцэн тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбэлсэн. Энэхүү судалгааны тэргүүлэх чиглэл, 
эрэмбийг оролцогч бүх талууд хүлээн зөвшөөрсөн болно (Хавсралт 1).

2.1.2 ОУТГ

2.1.1 БОАЖЯ, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
удирдлагын газар (ТХГНУГ)
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Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийн төсөөллийг ерөнхий 
байдлаар тооцон гаргалаа (Хүснэгт 10). 

Хүснэгт 10. Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийн төсөөлөл

№ Стратеги, зорилтууд
Төлөвлөсөн 

үйл 
ажиллагаа

Шаардагдах 
төсвийн төсөөлөл 

(мян.төг)

1
Судалгаанд суурилсан экосистем, биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг 
эрчимжүүлэх

13 565,000.0

1.1

2023 он гэхэд хамгааллын үнэт зүйлүүдийн судалгааны 
ажлууд хийгдэн харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж, 
хамгааллын менежментийн шийдвэр гаргахад 
шаардлага хангахуйц мэдээллийн сан бүрдсэн байна.

7 380,000.00

1.2 2023 он гэхэд, талуудын оролцоотойгоор заган ойг нөхөн 
сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. 3  160,000.00 

1.3
2023 он гэхэд ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийг бусад ТХГН-уудын 
хооронд нүүдлийн зүйлүүдийн холбоос/коридор нутгууд 
тодорхойлогдсон байна.

3 25,000.00

2
Хамтын оролцоо бүхий судалгаанд суурилсан 
менежментийг хэрэгжүүлэх замаар тахийн 
тогтвортой популяци бий болгох

9 540,000.0

2.1

2023 он гэхэд, Тахийн хамгаалалд хэрэгцээтэй 
судалгааны ажлууд хийгдэн мэдээллийн сан бүрдэж, үр 
дүнд үндэслэн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн 
байна.

4 400,000.00

2.2 2023 он гэхэд, уст цэгүүдийн мониторинг судалгаа, 
хамгааллын цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. 5 140,000.00

3 Байгалийн нөөцийн зохистой ашиглалтыг бий 
болгон иргэдийн амжиргааг сайжруулах 10 250,000.0

3.1 2023 он гэхэд, ДЦГ-т малчид бэлчээрийг зохистой, 
тогтвортой ашигладаг болсон байна. 4 120,000.00

3.2 2022 он гэхэд, Эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
чадавхийг бий болгох суурь ажлыг эхлүүлсэн байна. 5 30,000.00

4 Олон нийтэд мэдээлэл, сурталчилгаа хийх, сайн 
дурын оролцоог бий болгох 7 161,000.0

4.1

2023 он гэхэд, ТХГН-ийн үнэ цэнэ, биологийн олон янз 
байдал, экосистемийн үйлчилгээний талаарх иргэдийн 
мэдлэгийг сайжруулан, хамгааллын менежментэд сайн 
дурын оролцоог нэмэгдүүлсэн байна.

7 161,000.00

5 Хамгаалалтын захиргааны чадавхийг сайжруулах 11 1,025,000.0

5.1

2023 он гэхэд, ДЦГ-ын ажилтнуудыг мэргэжлийн дагуу 
шаардлагатай сургалтуудад хамруулан ур чадварыг 
нь 2019 оны түвшинтэй харьцуулахад 50 хувиар 
сайжруулсан байна.

4  75,000.00 

5.2 2023 он гэхэд, ДЦГ-ын ажилтнууд ажлаа саадгүй 
явуулах нөхцлөөр хангагдсан байна. 4 930,000.00 

5.3
2021 он гэхэд менежментийн төлөвлөгөөг амжилттай 
хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлон 
нэмэгдүүлсэн байна.

3 20,000.0

6 Талуудын оролцоотой хяналтын оновчтой 
тогтолцоог бий болгох 4 105,000.0

6.1

2023 он гэхэд, хууль бус зөрчлийг бууруулах оновчтой 
аргыг талуудын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх замаар 
2018 оны түвшинтэй харьцуулахад зөрчлийг 80 хувиар 
бууруулсан байна.

4 105,000.00

7 Хамгааллын менежментэд талуудын оролцоог 
нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах 8 195,000.0

7.1 2023 он гэхэд, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн 
байна. 3 60,000.00 

7.2
2023 он гэхэд, ДЦГ-ын хамгааллын ажилд төрийн 
болон ТББ, сум орон нутгийн удирдлага гэсэн талуудын 
оролцоо нэмэгдэн, хамтын ажиллагаа өргөжсөн байна.

5  135,000.00 

 Нийт дүн 61 2,741,000.00

Нийт 7 стратеги, 14 зорилтын хүрээнд 61 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 2,741,000.0 мянган 
төгрөгийн төсөв шаардагдахаар урьдчилан төсөөлөн тооцов.

Менежментийн төлөвлөгөө батлагдсан үеэс эхлэн жил бүрийн эхэнд төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангахын тулд жилийн ажлын нарийвчилсан 
төлөвлөгөөг болон санхүүгийн төлөвлөлтийн хамтаар хийж, талуудаар хэлэлцүүлэн батлуулж 
хэрэгжүүлэн ажиллах ба жилийн эцэст үйл ажиллагааны хэрэгжилт, санхүүгийн зарцуулалтын 
тайланг гаргана.1

Урьдчилсан байдлаар орлогын төсвийн төсөөллийг дараах байдлаар тоймлон гаргалаа 
(Хүснэгт 11).

Хүснэгт 11. 2019-2023 оны төсөв, төслийн хураангуй
Он / эх үүсвэр Улсын төсвийн төсөөлөл1 (төгрөг)

2019 140,000,000

2020 160,000,000

2021 180,000,000

2022 200,000,000

2023 220,000,000

Нийт дүн / төгрөг 900,000,000

1 Улсын төсвийн 90 хувь нь ажилчдын цалин, ажлын байрны урсгал зардалд зарцуулагддаг.

2.2 Санхүүгийн төлөвлөгөө, төсөөлөл
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График 2. ГИДЦГ-ын Б хэсгийн менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний дүн, 2019 он

80,0

1. Хууль 
эрх зүйн 

зохицуулалт, 
түүний хэрэгжилт

2. Төлөвлөлт, 
төлөвлөгөө, 

түүний 
хэрэгжилт

4. Бодит үйл 
ажиллагаа

5. Үнэлгээ 
мониторинг

6. Үр ашиг Нийт оноо3. Нөөц 
боломж

51,9 51,3

41,7 44,4

77,8

51,6

Төсвийн төсөөлөл тогтвортой нэмэгдэж байхаар тооцоолов. Гэхдээ ДЦГ-ын өргөтгөл 
батлагдсан тул улсын төсвийн санхүүжилт нэмэгдэх магадлалтай. Одоогийн байдлаар Прагийн 
амьтны хүрээлэн зэрэг байгууллагууд ОУТГ-тэй хамтран ДЦГ-ын менежментийг хэрэгжүүлэхэд 
хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулах шатандаа ажиллаж байна. Бусад санхүүгийн эх үүсвэр 
гэдэгт “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” 
төсөл, Олон улсын Хүн ба Шим мандлын нөөц газрын зорилтод тэтгэлэг гэх мэт төсөл, 
хөтөлбөрөөс тодорхой санхүүгийн дэмжлэг авах магадлал хамгийн ихтэй боловч урьдчилан 
тооцоолох боломжгүй гэж үзэв.

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд хамгийн багадаа 2.741 тэр бум 
төгрөг зарцуулахаар санхүүгийн урьдчилсан тооцоог гаргасан боловч стратеги зорилт бүрийн 
хүрээнд үйл ажиллагаа, үр дүнгийн бизнес төлөвлөлтийг хийх явцад нийт төсвийн хэмжээ 
өөрчлөгдөх боломжтой.

Мөн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтарсан төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэргээр төлөвлөгөөний явцад санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна.

2.3 Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хяналт, 
мониторинг

Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг дэвшүүлсэн 
зорилго, зорилт, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу байнгын үнэлгээ мониторинг хийж 
байхаар төлөвлөсөн. Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хяналт мониторинг, үнэлгээ 
нь дараах төрөлтэй байх ба үнэлгээг хийхэд талуудын оролцоог хангана.

1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээ. Энэ үнэлгээг БОАЖЯ, ТХНУГ-
тай байгуулсан гэрээний хүрээнд жил бүрийн 12 сард хийж байна.

2. ТХГН-ийн менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний хуудсаар оролцогч талуудтай 
хамтран 2 жил тутам (2021, 2023 он) үнэлгээ өгнө. Энэ үнэлгээгээр хамгааллын үнэт 
зүйлийн төлөв байдал, аюул, дарамтын нөлөө болон менежментийн үр ашигт байдлыг 
менежментийн чадавхийг илэрхийлэгч шалгуур (График 2) тус бүрээр үнэлж, дүгнэлтэд 
үндэслэн шаардлагатай тохиолдолд менежментийн төлөвлөгөө, жилийн ажлын 
төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт хийж сайжруулан төлөвлөх, төсөвт тодотгол оруулахад 
үндэслэл болгоно.

3. Шаардлагатай тохиолдолд газар нутгийн онцлогийг илтгэсэн тусгай үнэлгээний арга, 
хэрэгслээр талуудтай хамтран үнэлнэ. 

Хүснэгт 12. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүнг хянах үнэт зүйлийн төлөв байдал, суурь 
үзүүлэлт

 - Төлөөлөл болгон хамгаалахаар сонгосон хамгааллын үнэт зүйл
 - Үнэлгээ өгөхөд шалгуур болгон сонгож буй экологийн чухал хүчин зүйл
 - Шалгуур үзүүлэлт
 - Тухайн хугацаанд хамаарах төлөв байдал
 - Хүрэх зорилго буюу төлөвлөгөө

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт Төлөв байдал
Төлөв байдлын үнэлгээ

Муу Хэвийн Сайн Маш 
сайн

 Алтайн аргаль Үнэлэх боломжгүй

 Тархац

 Идээшил нутаг

 2018-12-30:

 Тоо толгой

 Тоо толгой

 2018-12-30:

 Заган ой Сайн

 Тархац Хэвийн

 Тархац Хэвийн >30 31-32 33-34 35<

 2018-12-30: 31,87  31,87

  Заган ойн нэмж тарьсан 
талбайн хэмжээ

Муу <3 4-7 8-10 11<

 2018-12-30:

 Ашиглалт Сайн

 Хууль бусаар түүсэн заг Хэвийн >1000 999-500 499-1 0

 2018-12-30:

 2013-12-30:

 Тахь Хэвийн

 Тархац, байршил Сайн

 Идээшил нутаг Сайн <200000 200001-400000 400001-700000 700001<

 2017-12-30: 495000  495000

БОЯБ-ыг урт, богино хугацаанд нэг арга зүйгээр цуглуулах нь тухайн зүйлүүдийн хамгаалалд 
үнэтэй мэдээлэл болдог. Иймээс хамгаалах үнэт зүйлүүдийн мониторингийн мэдээг тогтсон 
арга зүйгээр, тогтмол цаг хугацаанд тодорхой шалгууруудын хүрээнд хийж байхаар төлөвлөсөн 
(Хүснэгт 12).

2.3.1 Хамгаалах үнэт зүйлийн төлөв байдлын мониторинг
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Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт Төлөв байдал
Төлөв байдлын үнэлгээ

Муу Хэвийн Сайн Маш 
сайн

 Тоо толгой Хэвийн

 Тоо толгой Хэвийн >50 51-399 400-599 600<

 2018-12-30: 233  233

 2012-12-30: 74  74

 2010-12-30: 49  49

 2009-12-30: 137  137

 1993-12-30: 10  10

 1992-06-06: 5  5

  Орооны үед тахь ба 
гэрийн адууны байршлын 
давхцал

Сайн 

  Орооны үед тахийн 
бэлчээртэй давхцсан адуу

Сайн >200 50-199 1-49 0

 2018-12-30:

 2013-12-30:

 Шилжилт хөдөлгөөн Хэвийн

  Хонь ус-Тахь усны 
баян бүрдийн хооронд 
нүүдэллэдэг сүрэг

Хэвийн 0 1 2-10 <10

 2018-12-30:

 2015-12-30:

 2013-12-30:

 Үхэл хорогдол Хэвийн

 Нийт үхэл, хорогдол Хэвийн 

 2018-12-30: 15  15

 2011-12-30: 10  10

 2010-12-30: 89  89

 2008-12-30: 15  15

 2002-12-30: 5  5

 1993-12-30: 1  1

 1992-12-30: 0  0

 Үржлийн амжилт Сайн

 Унаганы мэнд үлдэлт Сайн <30 31-60 61-99 100

 2018-12-30: 39  39

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт Төлөв байдал
Төлөв байдлын үнэлгээ

Муу Хэвийн Сайн Маш 
сайн

 2008-12-30: 23  23

 2007-12-30: 15  15

 1992-12-30: 1  1

 Эрлийзжилт Хэвийн

 Эрлийз бодгаль Хэвийн >5 3-4 1-2 0

 2018-12-30:

 Бэлчээрийн давхцал Хэвийн

  Тахийн бэлчээртэй 
давхцсан бог мал

Хэвийн >20000 10000-19999 5000-9999 <4999

 2018-12-30:

 2013-12-30:

 Тахь усны бүрд Сайн 

 Амьтдын байршил Хэвийн

  Тал хээр, говь цөлийн 
тууртан зүйлийн бүрдэл

Хэвийн 2 3 4 5

 2018-12-30:

 Малын тоо Сайн

 Малын тоо Сайн

 2018-12-30:

 Хар сүүлт зээр Сайн

 Тоо толгой Хэвийн

 Тоо толгой Хэвийн <500 501-2000 2001-5000 5001<

 2018-12-30:

 2013-12-30:

 Үржлийн эрчим Мэдээлэл дутмаг

  100 шаргагчинд ноогдох 
янзага

Мэдээлэл дутмаг <80 81-120 121-150 151<

 2018-12-30:

 Хууль бус агнуур Сайн

  Хууль бус агнуурт өртсөн 
байдал

Сайн 51< 31-50 1-30 0
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Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт Төлөв байдал
Төлөв байдлын үнэлгээ

Муу Хэвийн Сайн Маш 
сайн

 2018-12-30:

 2013-12-30:

 Хонин усны баянбүрд Сайн

 Ундрагатай булаг Хэвийн

 Ундрагатай булаг Хэвийн 5> 6 7 8

 2018-12-30:

 Байршиж буй амьтад Хэвийн

  Тал хээр, говь цөлийн 
туруутан амьтдын зүйлийн 
бүрдэл

Хэвийн <2 3 4 5

 2018-12-30:

 Малын тоо Сайн

 Малын тоо Сайн

 2018-12-30:

 Хулан Хэвийн

 Тоо толгой Хэвийн

 Тоо толгой Хэвийн <1000 1001-3000 3001-5000 5001<

 2018-12-30: 2872  2872

 2015-12-30:

 2010-12-30:

 Үхэл, хорогдол Хэвийн

  1 жилд үхсэн, бэртсэн 
хулан

Хэвийн >101 51-100 11-50 <10

 2018-12-30:

 2013-12-30:

  Агнагдсан хулан / Хууль 
бус агнуур

Хэвийн 0 1-30 31-50 >51

 2018-12-30: 10  10

 2013-12-30:

# 1: Disease monitoring of ungulates with a special focus on understanding all forms of Takhi 
mortalities
Disease monitoring focussing on the livestock-wildlife interface, with a special focus on ungulates. The 
latter is particularly relevant given the recent outbreak of Peste des Petits Ruminants (PPR) in saiga 
and the outbreak of African Swine Fever (ASF) in northern China. The focus will be on investigating 
all occurrences of more than the occasional mortality of any individual Takhi (which is normal, has to 
be expected, and does not need specific attention beyond opportunistic sampling) or other wild and 
domestic ungulate species. In respect to takhi, one issue, which keep on surfacing year after year, is the 
loss / disappearance of Takhi foals in the western population part around Takhi us.

# 2: Inventory of mountain ungulates
Conduct an inventory of argali wild sheep and ibex in the mountains of Great Gobi B SPA to update 
information on range and population size using methods like camera trapping and double observer 
mountain ungulate surveys as done for snow leopard prey in other areas of Mongolia.

# 3: Analysis of Takhi monitoring data from the past 20 years
The priority includes comprehensive analysis of monitoring data of Takhi collected by protected area staff 
over the last 20 years. 

# 4: Transition of tradition: local people’s land use and co-management options in and around 
GGB SPA
This research priority focusses and understanding local herders’ livelihood, pasture use, herd management, 
and expectations and constrains for the future.

# 5: Khulan and gazelle population size monitoring using regular simultaneous point counts
Continuation of the simultaneous point surveys at 5-year intervals, with the next survey in 2020.

# 6: Goitered Gazelle study
Initiation of a study focussing on the ecology of goitered gazelles in Great Gobi B SPA.

# 7: Genetic screening of the reintroduced takhi population using non-invasive sampling (dung)
The genetic screening is intended to provide insight into the overall variability of the reintroduced Takhi 
population, genetic data to verify the observation-based pedigree, and a means to assess domestic horse 
introgression (recent and past geneflow with domestic horses).

# 8: Observational research on harem switching
Conduct behavioural studies on selected Takhi harems.

# 9: Great Gobi B SPA takhi carrying capacity
Explore ways to estimate carrying capacity of the Great Gobi B SPA ecosystem for takhis and other large 
herbivores.

# 10: Saxaul Inventory
Conduct an inventory of the extent, condition, and degree of illegal use of the saxaul forest in Great Gobi 
B SPA.

# 11: Inventory of the two key oasis complexes Khonin us and Takhi us – Yolkom
Conduct inventories of the flora, fauna, and water regime of these key oases.

Хавсралт 1. Судалгааны тэргүүлэх чиглэлүүд
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