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ТАНИЛЦУУЛГА 
“Экосум” нь байгаль орчин, хамтын нэгдэлд тулгуурласан орон нутгийн бие даасан байдал, 
дасан зохицох чадварыг дэмжигч байгууллага юм. Булган аймгийн Хишиг-Өндөр суманд 
байгуулагдсан тус байгууллага иргэд өөрсдийн идэвхитэй оролцоогоор орон нутгаа бие 
даасан, тогтвортой загвар сум болгож улс даяар тус загварыг түгээх зорилготой. Энэхүү 
тайланд 2021 онд Экосум ТББ-аас энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд хийсэн гол ажлуудыг 
нэгтгэн харуулав. 

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

ОРОН НУТГИЙН СУДАЛГАА, СУУРЬ СУДАЛГАА, ЗӨВЛӨМЖ 

ТАЙЛАНГУУД 

Бид 2019, 2020 онуудад нийтлэгдсэн анхны судалгаа болох хог хаягдлын бүтцийн судалгааны 
дараа Хишиг-Өндөр сумын хэмжээнд илүү нарийвчилсан орон нутгийн судалгааг хийж, хог 
хаягдлын менежментийн суурь судалгааг өргөн хүрээнд хийсэн. Энэхүү суурь судалгааны үр 
дүн нь биднийг хог хаягдлын менежментийн схемийн талаарх зөвлөмж тайлан гаргахад 
хүргэсэн бөгөөд ингэснээр орон нутгийн засаг захиргаа хог хаягдлын менежментийн мастер 
төлөвлөгөөгөө зохих ёсоор шинэчлэх боломжтой болсон. 

Нэмж дурьдахад бид “Тэг хаягдал ба тойрог эдийн засаг: Урагшлах зам” нэртэй тайлан 
гаргаж, дэлхийн хог хаягдлын хямралын талаарх ерөнхий байр сууриа тодорхой болгож, 
үндэсний хэмжээний зөвлөмжийг санал болгоод байна. 

 

Экосум ТББ-ын 2018 оноос хойш бэлтгэсэн бүх тайланг англи, монгол хэлээр Экосум ТББ-ын 
цахим хуудаснаас (www.ecosoum.org) үзнэ үү. 
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ИРГЭДИЙН МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ БЭЛТГЭХ 

Хишиг-Өндөр суманд хог хаягдлын асуудал болон хог хаягдал зохицуулалтын талаар олон 
нийтэд таниулах зорилгоор олон төрлийн материалуудыг бэлтгээд байна. Юуны өмнө бид 
байгууллагынхаа вэб сайтад олон нийтэд мэдээлэл өгөх зорилготой тусгай хуудас үүсгэж, 
ихэнх мэдээлэл, материалуудыг  нэгтгэн нийтэлсэн. Мөн гэртээ хог хаягдлаа хэрхэн ангилах 
талаар практик гарын авлагыг бэлтгэн хэвлэж түгээсэн. Төрийн байгууллагуудын мэдлэгийг 
дээшлүүлэх арга хэмжээг дэмжих зорилгоор сургалтын илтгэлүүдийг бэлтгэсэн. Бид хог 
хаягдлыг ангилан ялгах видео заавар болон “Тэг хаягдал ба тойрог эдийн засаг” тайлангийн 
гол санааг нэгтгэсэн видео ярилцлагыг бэлтгэн нийтэлсэн. Эцэст нь "Эд зүйлсийн түүх” 
төслийн одоо байгаа видео бичлэгүүд, тэр дундаа "Хуванцарын түүх" нэртэй 90 минутын урт 
баримтат киноны хадмал орчуулга хийж, дуу оруулаад байна. 

 

 

Экосум ТББ-ын бэлтгэсэн бүх материалыг байгууллагын цахим хуудаснаас үзэх боломжтой 
(www.ecosoum.org). 
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СУРГАЛТ БОЛОН ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЛЭГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Сургууль, захиргаа, эмнэлэг гэх мэт хэд хэдэн бүлгийн сургалтуудыг зохион байгуулж, иргэдэд 
хог хаягдлын талаар мэдээлэл өгч, хог хаягдлыг ангилан ялгахад сургасан. Мөн хог ангилах 
сав авсан өрх бүрт тусгайлан мэдээлэл өгч ажилласан. Бид сумынхаа захиргаатай илүү өргөн 
хүрээнд хамтран ажиллаж, хог хаягдал зохицуулах зохистой тогтолцоог бий болгох талаар 
зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. 
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ХОГ ХАЯГДАЛ ЗОХИЦУУЛАХ ТӨВИЙН БАРИЛГА 

Бид Хишиг-Өндөр суманд хог хаягдлын цоо шинэ байгууламжийг бариад байна. Энэхүү шинэ 
байгууламж нь суманд гарсан бүх хог хаягдлыг ангилан орон нутагтаа дахин боловсруулах 
эсвэл Улаанбаатар хотод дахин ашиглах, дахин боловсруулах зорилгоор ашиглах юм. Уг 
байгууламж 2022 оны эхээр ашиглалтад орно. 
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ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ МАШИН 

2020 онд худалдаж авсан хоёр бутлах машинаас гадна бид 1. PET хуванцарыг шахаж хэвлэгч 
машин-1(хотын дахин боловсруулагчдад PET савыг шахаж илгээх), 2. Экструдер-1 
(жижиглэсэн хуванцарыг хайлуулж, дам нуруу болгон хэвлэх) 3. Хуванцар хавтан шахагч 
машин-1 (жижиглэсэн хуванцарыг хайлуулж, том хавтан болгон хэвэнд оруулах) гэсэн 3 
машиныг багц болгон захиалж аваад байна. Эдгээр машиныг удахгүй угсарч суурилуулан 
2022 оны эхээр ашиглалтад оруулна. Түүнчлэн сумын эмнэлэгт эмнэлгийн зориулалт бүхий 
автоклавыг авч өгсөн ба ингэснээр эмнэлгийн аюултай хог хаягдлыг зөв зохистой 
зохицуулах боломжтой болсон. 

 

АХУЙН ХОГ АНГИЛАХ САВНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

2020 онд үйлдвэрлэсэн эхний 30 хогийн савны дараагаас бид хог хаягдлаа ангилж эхлэх 
хүсэлтэй иргэдэд зориулан илүү ихийг үйлдвэрлэж, түгээсээр байна. 2021 оны эцсээр 186 өрх 
(манай сумын нийт өрхийн 60 гаруй хувь) хогоо ангилах савтай болоод байна. 2022 онд илүү 
олон хогийн савыг үйлдвэрлэж, бүх айл өрх хогоо хялбархан ангилах боломжтой болно. 
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ЭКО БАРИЛГА, СУУЦ ДУЛААЛГА 
ЭКОСУМ-ЫН ЗОРИЛГО БОЛ БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 
СУУЦНЫ ЗОХИСТОЙ ДУЛААЛГЫГ ОРОН НУТАГТАА ХӨГЖҮҮЛЖ ИРГЭДИЙН ЦАГ УУРЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТӨД ТЭСВЭРТЭЙ БАЙДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЮМ. 

ШАХМАЛ ШАВАР ТООСГО ХЭВЛЭГЧ МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

Бид шахмал шавар тоосго (ШШТ) үйлдвэрлэх гар хэвлэгч машины эх загварыг үйлдвэрлэж 
эхэлснээс хойш хэд хэдэн туршилт, сайжруулалт хийсэн. Төслийн оролцогчдын хамгийн 
эхний ажил бол ШШТ үйлдвэрлэх машинаа өөрсдөө хамтран угсрах явдал байв. Тиймээс 
төслийн оролцогчид техникийн сургалтын үеэр 6 гар хэвлэгч машиныг бүрэн угсарсан. 
Өөрсдөө угсрах нь ирээдүйд машинаа өөрсдөө засварлаж, бүрэн ашиглаж сурахаас гадна 
машины технологийг сайжруулж бүтээмжийг нэмэгдүүлэх томоохон давуу талтай юм. 
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ОРОН НУТАГТАА ХОРШОО БАЙГУУЛЖ ЧАДАВХИЖУУЛАХ 

Уг төслийн эхний жилд гарсан томоохон үр дүнгийн нэг нь орон нутагтаа шинэ хоршоо 
байгуулсан явдал юм. Үүсгэн байгуулагч гишүүд анхны хурлаар хоршоогоо “Эко тэмүүлэл” 
хэмээн нэрлэсэн. Энэхүү иргэдийн нэгдлийн зорилго нь ард иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, 
сумынхаа сайн сайхны төлөө хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзлийг дэмжих байсан. Хоршоо 
маань байгуулагдсанаас хойш эхний 6 сарын хугацаанд 7000  тоосго, блок үйлдвэрлэж, хоёр 
барилгыг бүрэн барьж дуусгаад байна. 
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7000 ШАХМАЛ ШАВАР ТООСГО БОЛОН 1500 БЕТОН БЛОКЫН 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

Шинэхэн хоршоо болох “Эко тэмүүлэл” хоршоо өнгөрсөн зуны туршид Экосум ТББ-ын 
техникийн зохицуулагч болон хамтрагч байгууллагын техникийн зөвлөгч нарын заавраар 
анхны загвар барилгыг барихад шаардлагатай 7000 шахмал шавар тоосгыг үйлдвэрлэсэн. 
Үндсэндээ дотоодын түүхий эдээр хийх боломжтой энэхүү тоосго хийх технологи нь 
цементийн агууламж багатай, дулааныг сайн барьдаг гэдгээрээ онцлог юм. Нэмж дурдахад 
бид "Эко тэмүүлэл" хоршоонд үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж, бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлэхэд нь 
дэмжлэг болох үүднээс энгийн бетон блокны машин худалдаж авахад нь дэмжлэг үзүүлсэн. 
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АНХНЫ ЗАГВАР БАРИЛГА 

Экосум ТББ-ын зүгээс Эко тэмүүлэл хоршоотой хамтран ажиллах гэрээ байгууллан хоёр 
барилгын ажлыг гүйцэтгэх ажлын захиалгыг өгсөн ба тус ажлыг хоршоо манай техникийн 
ажилчидтай хамтран гүйцэтгэсэн. Тус загвар барилгыг хоршоо өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 
шахмал шавар тоосгоор барьсан. Төслийн дараагийн шатанд дулаалгын ажил дээр төвлөрөх 
учир загвар барилгын дулаалгыг орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх үлгэр дулаалга болгох 
үүднээс энгийн бөгөөд стандартын дагуу хийхийг зорьсон. 

  

  

Хоёр дахь барилга нь хоршооны үйлдвэрлэсэн 1500 ширхэг бетон блокоор хэсэгчлэн 
баригдсан хог хаягдлын шинэ байгууламж юм. “Эко тэмүүлэл” хоршоо нь тус барилгын 
зөвхөн ханыг нь бариад зогсохгүй барилгын сууриас эхлээд дотор талын ажил хүртэл бүх 
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн тул манай техникийн ажилчдаас байшин барилгын талаар бүхий л 
ажлыг суралцах боломжтой байсан. Зарим гаднах ажлууд дутуу байгаа хэдий ч хоёр 
барилгын ажлыг дууссан гэж үзэж байна. 
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ДУЛААЛГЫН ӨРТӨГ ТООЦООЛУУР  
 
Тус төсөл нь дулаалгын техникийн шийдлийг хялбар болгох зорилгоор дулаалгын ажлын 
шийдвэр гаргахад туслах тооцоолуурыг боловсруулж байна. Энэхүү судалгаа нь байшингийн 
дулаалгын материалыг сонгох, хэмжээг тогтооход чиглэсэн шийдвэр гаргах техникийн 
шийдлүүдийг багтаасан өрхүүдэд туслах интерактив хэрэгсэл юм. Одоогийн байдлаар энэхүү 
судалгаанд шаардлагатай ихэнх өгөгдлийг, тухайлбал, дулаалгын материалын үнийн дүн 
шинжилгээ, ханган нийлүүлэгчийн мэдээлэл, байшингийн нийтлэг загвар гэх мэтийг 
цуглуулж, үндсэн загвар нь бэлэн болоод байна. Уг хэрэгслийг удахгүй таван өрхийн 
байшинд туршиж, эцэслэн боловсруулж, олон нийтэд түгээх болно. 
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БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 

ЭКОСУМ ТББ-ЫН ДЭРГЭДЭХ СУРАГЧДЫН КЛУБ 
 
Сумын хэмжээнд мэдээлэл түгээх хамгийн том, үр дүнтэй арга бол сургууль, тэр дундаа 
хүүхдээр дамжуулан хүргэх байдаг учраас бид сурагчидтай хэд хэдэн уулзалт хийж, хүүхдийн 
эрх, хүүхдийн оролцоо, тэдэнд тулгамдаж буй олон асуудлын талаар ярилцлаа. Эдгээр бүх 
уулзалтуудад хүүхдүүд сайн дураараа оролцсон бөгөөд уулзалт бүрийн дараагаар бүлгийн 
цар хүрээ улам бүр нэмэгдсээр байлаа. Хүүхдүүд уур амьсгалын өөрчлөлт болон бусад 
сэдвүүдийн талаар өөрсөддөө болон үе тэнгийнхэнтэйгээ мэдээлэл солилцох (мөн арга 
хэмжээ авах) зорилгоор нэгдэж, клуб байгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэв. Удахгүй клуб 
албан ёсоор байгуулагдаж, Экосум нь хүүхдүүдийн зөв гэж үзсэн бүхий л үйл ажиллагааг 
явуулахад нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллах болно. 
 

 
 

 


