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ТАНИЛЦУУЛГА 
Экосум нь байгаль орчныг хамгаалах, мөн хамтын эв санааны үнэ цэнэд тулгуурласан орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжихээр Монгол улсад байгуулагдсан төрийн бус байгууллага юм. Хишиг-Өндөр суманд 
үйл ажиллагаагаа явуулдаг тус байгууллага нутгийн иргэдийг дэмжин чадавхжуулж хамтдаа өөрсдийн 
сумаа бие даасан, тогтвортой хөгжлийн загвар сум болгон Монгол улсын бусад сумдад эерэг үлгэр 
жишээ болохоор зорьж байна.   

Энэхүү тайланд дээр дурдсан зорилгодоо хүрэхийн тулд 2018 оны 10 сарын 3-нд байгуулагдснаас 
хойш 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийг хүртэл Экосум ТББ байгууллагын хэрэгжүүлсэн ажлуудын 
тухай мэдээллийг орууллаа.  

Олон ажлууд хэд хэд үйл ажиллагааны салбарт давхар хамаарч байгаа боловч гарсан ахиц дэвшлийг 
ойлгомжтой тайлбарлах үүднээс тайланг салбар тус бүрээр хуваав.   

ХОГНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

ЭКОСУМ-ЫН ЗОРИЛГО НЬ ХИШИГ-ӨНДӨР СУМЫГ ХОГГҮЙ СУМ БОЛГОХЫН 
ТУЛД ХОГ АНГИЛАЛТ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАЛТЫГ НЭВТРҮҮЛЖ, ҮР АШИГТАЙ, 
ТОГТВОРТОЙ ХОГНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙГ БИЙ БОЛГОХ. 

Экосум байгуулагдсанаас хойш бид ямар асуудалд анхаарлаа хандуулах вэ гэж нутгийн иргэд, 
удирдлагууд гэх мэт олон эх үүсвэрээс санал авснаар хогны менежмент дээр анхаарлаа хандуулан 
ажиллаж байна. Бидэнд санхүүгийн эх үүсвэр ховор байсан тул 2019 оноос л богино болон урт 
хугацааны хамгийн шалгарсан, тогтвортой шийдлийг бий болгоход шаардлагатай бага, дунд оврын 
машин, дэд бүтцийн ажлуудыг эхлүүлсэн. Гэхдээ олон олон ажлуудыг өөрсдийн хязгаарлагдмал нөөц 
бололцоогоор явуулаад байгаа тухай товч танилцуулъя. 

НУТГИЙН ИРГЭД, АЛБАН ГАЗРУУДАД МЭДЛЭГ, МЭДЭЭЛЭЛ ОЛГОХ 

НӨЛӨӨЛЛИЙН АЖЛУУД  

Төсөл хэрэгжиж эхлэсэн цагаас орон нутгийн иргэд болон (захиргаа, сургууль, цэцэрлэг, сургууль гм) 
албан газруудад мэдлэг, мэдээлэл олгох нөлөөлөл, ухуулгын ажлуудыг явуулсан. Бүтэн жилийн 
туршид албан болон албан бус уулзалтууд, олон удаагийн цуглаан, илтгэл яриа хэлбэрээр цөөнгүй 
ажлуудыг байнга явуулсан.   

Мэдлэг мэдээлэл олгож, хуваалцах ажилд зориулж олон бичиг, баримт шинээр үүсгэсэн. Хогийг 
хэрхэн ангилах, яагаад ангилах хэрэгтэй, хогны менежметийн зохистой загвар зэргийн тухай тараах 
материал, ханын самбаруудыг бэлтгэж олон нийтийн газрууд, жижиг дэлгүүрүүд, албан 
байгууллагуудад байрлуулсан. Мөн өөрсдийн вэб хуудсанд хог хаягдлаас үүдэх аюул эрсдлүүд, тэднээс 
хэрхэн сэргийлэх, хог хэрхэн ангилах, хаана яаж зохистой хаях гэх мэт чухал мэдээллийг агуулсан 
тусгай хуудас (www.ecosoum.org/hog) нээж хуудсаа сурталчилсан. Энэ хуудсанд аль болох олон хүнд 
хялбараар хүргэх зорилгоор товч бичлэг хийж байрлуулсан нь үр дүнтэй болж чадсан. Энэ бичлэгийг 
сургуулийн бүх сурагчид, албан газруудын ажилтнуудад үзүүлсэн хогны менежментийн тухай 
баримтат киног (Trashed) монгол хэлэнд хөрвүүлж үзүүлсэн.  
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ОРОН НУТГИЙН УДИРДЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ, ДЭМЖЛЭГ 

ҮЗҮҮЛЭХ  

Хогны менежментийг сайжруулах, үүний тулд зөв зүйтэй шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг цаг 
алдалгүй явуулах талаар орон нутгийн удирдлагууд, ЗДТГ-ын эргэн тойронд хийсэн нөлөөллийн ажил 
албан ёсны хамтран ажиллах гэрээ хүртэл гүнзгийрч чадлаа. Бидэнд итгэх тэдний итгэл нэмэгдэж 
сумын хогны менежментийн чухал оролцогчдын нэг нь Экосум болоод байна 

Сумын удирдлагуудаас орон нутгийн хогны менежментийг сайжруулахад баримтлах бодлого, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулахад Экосум-ын саналыг сонсож, зөвлөгөө хүсч хамтран 
ажиллах санал тавьж байгаа нь үүний баталгаа юм. Энэ оны сүүлээр хамтран ажиллах албан ёсны 
гэрээ байгуулснаар хогны менежментийг сайжруулахын тулд шил бутлах машин авах, албан 
газруудад хог ангилалтыг үр дүнтэй явуулах ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.  
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БОХИРДСОН ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ  

Экосум-ын гол томоохон зорилго нь хогонд дарагдаж бохирдсон бүх талбайг цэвэрлэн чөлөөлж 
одоогийн ил хогийн цэгийн хэмжээг хамгийн боломжит хэмжээгээр багасгах юм. Үүний тулд цаашид 
олон нийтийг хамарсан хог цэвэрлэгээний ажлыг улам олноор тогтвортой зохион байгуулна. Харин 
энэ төрлийн ажлыг байгууллагын сайн дурын ажилтнуудын тусламжтайгаар сумын наадмын дараа 
амжилттай зохион байгуулсан. Сайн дурын ажилтнууд, сумын хүүхэд залуусын оролцоотойгоор 2019 
оны Хишиг-Өндөр сумын наадам ойрын жилүүдэд болсон хамгийн цэвэрхэн наадам болж чадсан.  

  

  

ХОГ АНГИЛАЛТ  

Хангалттай санхүүгийн эх үүсвэртэй болсны дараа бид сумын төвтэйгөө ойр ангилсан хог хүлээн авч, 
боловсруулах зориулалтын цэгтэй болохоор төлөвлөж байна. Энэ нь иргэдэд хялбараас гадна 
байгаль орчинд ээлтэй шийдэл гэж бид тодорхойлсон. Харин тэр хүртэл хогоо гэртээ ангилсан иргэд 
маань авч ирэх боломжтой түр хог ангилалтын цэгийг өөрсдийн гараждаа бий болгоод олон нийтэд 
нээлттэй байлгаж байна. Хогоо ангилж эхлэсэн хэд хэдэн өрхийнхөө идэвхитэй оролцоог дэмжихийн 
тулд бид ийм шийдэл эхлүүлсэн юм.  
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ХОГ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАЛТ  

Зарим төрлийн хуванцарыг дахин боловсруулахын тулд бид олон улсын сайн дурын инженер 
оюутнуудын тусламжтайгаар хуванцар дахин боловсруулах хоёр бага оврын машиныг өнгөрсөн зун 
барьсан. Нэг нь хуванцар бутлах, нөгөө нь хайлуулж, хэвэнд цутгаж шахах зориулалттай. Олон 
туршилтууд явуулснаар хамгийн сүүл наадмын үеэр хэрэглэгдсэн нэг удаагийн 100 орчим шөлний 
тавгаар маш бат бөх сандал хийсэн байгаа. Сумын иргэдийн хогоо ангилж, хуванцар хаягдлын 
хэмжээг бууруулах сэдлийг нэмэгдүүлэхийн тулд өөр олон туршилтуудыг хийж, олонд хэрэгтэй 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр бид зорьж байна. 

  



	 6 

  

НЭГ УДААГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗАЖ, 
ТЭДНИЙГ ӨӨР БАЙГАЛЬ ЭЭЛТЭЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР ОРЛОХ НЬ  

Нэгэнт бий болсон хогийг дахин боловсруулснаас гарч буй хогны хэмжээг эхнээс нь бууруулах 
хавьгүй үр дүнтэй тул Экосум-ын зүгээс нэг удаагийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг багасгаж дахин 
хэрэглэх боломжтой бүтээгдэхүүнүүдийг сурталчилж байна. Энэ талаар хийсэн бидний эхний ажил 
сумын цэцэрлэг, эмнэлэгт даавуун улавч тарааж өгөх, нэг удаагийн бүтээгдэхүүний хор уршигийн 
талаар таниулах байлаа. Дараагийн ажил маань хүүхдийн нэг удаагийн живхийг байгальд ээлтэй 
угаадаг живхээр солих талаар байх болно.  

  

ӨРХИЙН ХОГНЫ БҮТЦИЙН СУДАЛГАА  

Зөвхөн Хишиг-Өндөр суманд төдийгүй Монгол улсын орон нутгийн өрхийн хогны бүтцийн талаар 
дутагдаж буй мэдээллийг сайжруулахын тулд сумын төвийн 36 (сумын төвийн хүн амын 10%) өрхийг 
хамруулсан хогны бүтцийн зуны судалгааг өнгөрсөн зун амжилттай явуулсан байгаа. Энэ 
судалгаагаар сумын төвийн нэг өрх 7 хоногт дунджаар 3.7кг хог гаргадагаас бараг тал нь (жингээр) 
шил (27%) болон хуванцар (20%) байна. Судалгааны үр дүнг ахин баталгаажуулах мөн хогны бүтцэд 
үзүүлэх улирлын нөлөөг (тэр дундаа зуухнаас гарах үнсний хэмжээг) харуулах зорилготой өвлийн 
судалгааг удахгүй явуулахаар бэлтгэж байна.  
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АГРО-ЭКОЛОГИ, ХҮНСНИЙ БИЕ ДААСАН БАЙДАЛ 
ХҮНСНИЙ БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ ХАНГАХЫН ТУЛД ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨМС, ХҮНСНИЙ 
НОГООНЫ ХЭРЭГЦЭЭГ БҮТЭН ЖИЛИЙН ТУРШИД ХАНГАХУЙЦ ОРОН НУТГИЙН, ТОГТВОРТОЙ, ЭКО 
ГАЗАР ТАРИАЛАНГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 

Бидний хэрэгжүүлсэн хамгийн эхний ажил тус суманд хүнсний ногооны тариалалт эрхэлж буй 
өрхүүдтэй уулзаж ярилцан орон нутгийн өнөөгийн хэрэгцээ, тариалалт эрхлэгчдэд тулгарч буй 
бэрхшээл зэрэг чухал мэдээллүүдийг цуглуулав. Хишиг-Өндөр суманд мэргэжлийн ногооны аж ахуй 
эрхлэгчид ховор тул хүнсний ногооны бие даасан байдалд хүрэхэд орон нутгийн ногооны хэрэгцээг 
хангахад чиглэсэн хамтын фермийг эхлүүлж, одоо байгаа ногоочдоо дэмжихийн хажуугаар шинээр 
ногооны аж ахуй эрхлэх сонирхолтой иргэдэд туршлагаасаа хуваалцах, хамтран ажиллах нь чухал 
гэсэн дүгнэлтэнд хүрэв.   

Тус ногооны аж ахуйн талбайг байгуулахад зориулж сумын ЗДТГ-аас 2га талбайг Экосум ТББ-т урт 
хугацаагаар ашиглуулахаар олгов. Талбайг хаших торон хашааг худалдан авч, 200 гаруй шонгийн 
нүхийг ухаж бэлтгээд байна. Бид 2019 оны хавар тариалалт эхлэхээр төлөвлөж байсан боловч хэд хэд 
хүндрэл тулгарснаас ирэх он хүртэл тариалалтын ажлыг хойшлуулаад байна.  
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СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ, ЭКО БАРИЛГА 
НАР, САЛХИНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ БОЛОН ИЛҮҮ ЗОХИСТОЙ, ТОГТВОРТОЙ, БАЙГАЛЬД 
ЭЭЛТЭЙ БАРИЛГЫН ТЕХНОЛОГИЙГ ОРОН НУТАГТАА ХӨГЖҮҮЛЭН ДЭМЖИХ. 

Сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх ажлын эхнийх нь Piggot салхин сэнсийг барих байв. Энэ салхин 
сэнсээр эрчим хүчинд холбогдоогүй Экосум-ын газар тариалангийн талбайд байх худгийн насосыг 
эрчим хүчээр тэжээхээр төлөвлөж байлаа. Бага оврын салхин сэнс үйлдвэрлэлээр мэргэшсэн 
байгууллагуудтай холбогдож, салхин сэнс барих ажлыг удирдан ажиллахаар Франц инженер 2019 
оны зун ирсэн. Харамсалтай нь санхүүжилт хангалтгүй байсан тул энэ ажлыг мөн түр хугацаагаар 
хойшлуулаад байна.  

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, МЭДЛЭГ 
МЭДЭЭЛЭЛ ОЛГОХ 
ЭКОСУМ-ЫН ҮНДСЭН ЗОРИЛГО НЬ ОРОН НУТГИЙН ИРГЭД, ТЭР ДУНДАА ЗАЛУУСЫН ДУНД 
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДЛУУДЫН ТУХАЙ МЭДЛЭГ МЭДЛЭГ 
МЭДЭЭЛЭЛ ОЛГОХ, МӨН ҮҮГЭЭР ДАМЖУУЛАН ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ.  

“Хогны менежмент”-ийн төслийн хүрээнд нөлөөллийн ажлууд хийгдсэн. Тогтвортой хөгжлийн тухай 
боловсрол, мэдлэг, мэдээлэл олгох зорилтот төсөл хэрэгжиж эхлээгүй байгаа ч манай байгууллагын 
гишүүн, физикийн багш Ц.Сарангийн удирдан ажиллуулдаг “Эко клуб”-ийн үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан тус сумын ЕБС дээр үйл ажиллагаанууд байнга явагдаж байна. Мөн манай “Экосум 
Улаанбаатар” (Хишиг-Өндөр сумаас гаралтай, Улаанбаатар хотод сурч, ажиллаж амьдардаг бүлэг 
залуус) төрөлх сургууль дээрээ сургалт-яриа зохион байгуулж мөн сумын удирдлагуудтай тогтвортой 
хөгжлийн сэдэвтэй уялдаатай хэд хэдэн асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн.  

ТОГТВОРТОЙ МАЛ АХУЙ 
ЭКОСУМ-ЫН ЗОРИЛГО НЬ БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ, ЦӨЛЖИЛТ, ЗУДНЫ ХОХИРЛЫН ЭСРЭГ 
ТОГТВОРТОЙ МАЛ АЖ АХУЙ, БЭЛЧЭЭРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БОЛОН МАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 
ҮНЭ ЦЭНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЭГДСЭН БОДЛОГООР ДАМЖУУЛАН ТЭМЦЭХ ЮМ.  

Цаг хугацаа хангалтгүй болон хамтран ажиллах байгууллагууд одоогоор гараагүй тул энэ салбарт үйл 
ажиллагаа эхлүүлээгүй байна.  


