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Б.САЙХАНДЭЛГЭР
“СИТИ” Их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн
Аялал жуулчлалын тэнхимийн III курсийн оюутан

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРОН
НУТГИЙН ХӨГЖИЛД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨ
(Хустайн байгалийн цогцолборт газрын жишээн дээр хийсэн судалгаа)

Товч хураангуй

Х

устайн байгалийн цогцолборт газар нь дэлхийн хамгийн ховор
зүйл зэрлэг адуу-тахь (Equus ferus przewalskii Groves)-ийг сэргээн
нутагшуулахаар байгуулагдсанаараа өвөрмөц онцлогтой. Энэ нутаг нь
тахь сэргээн нутагшуулах үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө Төв аймгийн
Аргалант, Алтанбулаг, Баянхангай сумдын малчдын өвөлжөө, хаваржааны
бүс нутаг байсан юм. Анхны тахийг 1992 онд авчирч, 1993 онд Хустайн
нурууг Нөөц газрын зэрэглэлээр улсын тусгай хамгаалалтад авсан бөгөөд
1998 онд Байгалийн цогцолборт газар болгон хамгаалалтын зэрэглэлийг
нь ахиулсан.
Хустайн байгалийн цогцолборт газар нь төрийн мэдлийн газар
нутгийг төрийн бус байгууллага хамгаалж, менежментийг нь хийдэг цорын
ганц байгууллага байсан бол харин өдгөө төр-төрийн бус байгууллагын
түншлэлийг өргөжүүлж, төрийн чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар
гүйцэтгүүлэх болсон төдийгүй, өөр хоёр ч газрын хамгаалалтын
менежментийг төрийн бус байгууллагад хариуцуулаад байна.
Хустайн байгалийн цогцолборт газрын менежментийг хэрэгжүүлж
буй төрийн бус байгууллага орон нутгийн иргэдтэй хэрхэн хамтран
ажиллаж, ямар үр дүн гарсан хийгээд нутгийн иргэдийн амьдралд тэр нь
хэрхэн нөлөөлсөн болон иргэдэд тулгарч буй асуудлыг яаж шийдвэрлэж
байгаа, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр, менежментийг судлан, таниулахад
энэхүү судалгааны зорилго оршино.
Судалгаанд шинжлэх ухааны ерөнхий арга зүйн харьцуулалтын,
дедукцийн болон ярилцлагын аргыг ашигласан.
Түлхүүр үг
Хустайн байгалийн цогцолборт газар, нутгийн иргэдийн оролцоо,
орон нутгийн аялал жуулчлалын хөгжил
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А. ХУСТАЙН БАЙГАЛИЙН
ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР, ТҮҮНИЙ ӨНӨӨГИЙН
БАЙДАЛ, БҮС НУТГИЙН СУМДЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА

Д

элхийн байгаль хамгаалах холбоо (IUCN)-ны Зүйлийг авран хамгаалах комисс
(Species Survival Commission)-ын Адуу
судлаачдын баг (Equid Specialist Group) тус
бүр 50-иас цөөнгүй үржлийн тахьтай, 250-иас
багагүй тоо толгой бүхий 10 гаруй популяци
бий болгохыг зорьж, энэ зорилгоор Монголд 3,
Хятадад 3, Казахстанд 1 газарт тахь сэргээн
нутагшуулах ажлыг эхэлсэн байдаг.
Энэ ажлыг эхлүүлснээр Монгол Улсын
Засгийн газрыг Биологийн төрөл зүйлийн
конвенцид нэгдэн орсон үүргийнхээ нэгээхэн
хэсгийг нэр төртэй биелүүллээ хэмээн олон
улсад үнэлэх болсон бөгөөд 1998 оны 7 дугаар
сарын 1-нээс Голландын Засгийн газрын
санхүүжилтээр уг төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Хустайн нурууны байгалийн цогцолборт газар
2001 онд байгуулагдсан ба төсөл хэрэгжүүлэх
явцад хамгаалалтын захиргааг төрийн бус
байгууллагад хариуцуулан гүйцэтгүүлэх нь
менежментийн хувьд оновчтой, эдийн засгийн
хувьд ашигтай шийдэл болсон юм. Энэхүү
төсөл нь бүс нутагт ядуурлыг бууруулах,
малчин
иргэдийн
нийгмийн
асуудлыг
шийдвэрлэхэд эерэг үр дүн үзүүлж байна.
Хустайн байгалийн цогцолборт газрыг
байгуулах болсон зорилго нь энэхүү бүс
нутгийн экосистемийг нутгийн иргэдийн
идэвхтэй оролцоотойгоор унаган төрхөөр
нь хадгалах, дэлхийд нэн ховордсон тахийг
сэргээн нутагшуулж, байгальд зэрлэгээр
бие даан амьдарч чадахуйц популяци бий
болгох явдал юм. Тус бүс нутгийг тусгай
хамгаалалтад авснаар жил ирэх тусам
зэрлэг амьтдын амьдрах тааламжтай нөхцөл
бүрдэж, үүнийг даган энд байсан байгалийн
зэрлэг амьтдын тоо толгой, нягтаршил огцом
өссөний дээр урьд байгаагүй амьтад ч нэмж
ирэн идээшин нутагших болов.
Схем 1 (2019 оны байдлаар тоологдсон
амьтдын тоо)

Иргэдийн
оролцоотойгоор
байгаль
хамгаалах тулгуур үзлийн дагуу энэ бүс нутгийн
иргэдийг бүлгийн зохион байгуулалтад оруулсан.
Одоогоор өөр хоорондоо ялгаатай үйл ажиллагаа
явуулдаг 40 гаруй бүлэг, нөхөрлөл ажиллаж
байна.
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
тухай хуульд “Байгалийн цогцолборт газрыг
түшиглэн аялал жуулчлал хөгжүүлнэ” гэж заасны
дагуу байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж,
орлогоо байгаль хамгаалах ажилд зарцуулж
байна. Эдгээр нь Хустайн нурууг улсын тусгай
хамгаалалтад авсантай холбоотойгоор гарсан
бодит үр дүн юм. Түүнчлэн энэ бүс нутгийн
экосистемийн унаган төрхийг хамгаалан хадгалж,
дэлхийд нэн ховордсон зэрлэг адуу-тахийг
сэргээн нутагшуулж, байгальд бие даан амьдрах
чадвартай популяци бий болгосон, байгалийн
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн, түүнд түшиглсэн
санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэртэй болсон
зэрэг олон эерэг үр дүн бий болжээ. Мөн нутгийн
иргэдийн идэвхтэй оролцоотойгоор Хустайн
байгалийн цогцолборт газар, түүний орчны бүсийг
хамгаалах боломж бүрдээд байна.

Схем 2 (Хустайн байгалийн цогцолборт
газрын хөгжлийн цикл)

Хустайн байгалийн цогцолбор газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлангаас.
2002 онд Хустайн нурууны байгалийн цогцолбор газрыг Монгол Улсын Засгийн газраас хамгийн сайн
тусгай хамгаалалттай нутаг хэмээн үнэлсэн байдаг.
1
2
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Энэхүү цикл нь Хустайн байгалийн цогцолборт газрын өнөөдрийн хөгжилд хүргэсэн. Тус газрын
хувьд байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд юуны түрүүнд байгалиа онгон дагшнаар нь урт
удаан хугацаанд хамгаалах, түүний тулд нутгийн иргэдийн оролцоо дэмжлэгийг авах шаардлагатай
болжээ. Энэ нь эргээд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд түлхэц болсон. Хустайн байгалийн цогцолборт
газрын экосистемийг тогтвортой хадгалан хамгаалахын тулд орон нутгийн иргэдийг дэмжин ажиллахыг
гол зорилгоо болгосон менежментийн бодлогыг Голландын Засгийн газар дэмжин санхүүжүүлж, тус
аймгийн нутаг дэвсгэрт хэд хэдэн үйлдвэр байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн байна.
Бүс нутгийн эдийн засгийн үзүүлэлт, хамтын ажиллагаа
Хүснэгт 1. Хустайн цогцолборт газрын орчны бүсэд хамрагдах сумдын ерөнхий мэдээлэл
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Б. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Дэлхийд ховордсон зүйл болох зэрлэг
адуу-тахь, байгалийн цогцолборт газрын онгон
зэрлэг байгаль, монгол ахуй, соёл, уламжлал,
олон зүйлийн амьтад, ургамал гэх мэт сонирхол
татах олон зүйл нь Хустайн байгалийн цогцолборт
газарт ирэх жуулчдын тоо нэмэгдэхэд нөлөөлж
байна. Жуулчдын тоо өсч байгаа нь бүс нутгийн
иргэдийн амьжиргаанд чухал нөлөө үзүүлж байна3.

Хүснэгт 5. Малчдын нөхөрлөлүүдийн аялал
жуулчлал эрхэлж буй байдал

Хустайн байгалийн цогцолборт газартай
хамтран ажиллаж буй бүлэг, өрх айлууд болон
жуулчны баазын ажилчдын 71% нь энэ бүс нутгийн
сумдын иргэд байна. Тэдний 43% нь 10-аас дээш
жил тогтвор суурьшилтай ажиллаж байна.
Хустайн байгалийн цогцолборт газартай
орон нутгийн иргэд хэрхэн ашигтай хамтран
ажиллаж байгааг дараах үзүүлэлтүүдээс харж
болно:

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮР ШИМИЙГ НУТГИЙН
ИРГЭД ХЭРХЭН ХҮРТЭЖ БУЙ ТУХАЙ
Тус бүс нутгийн 3 сумын иргэдийн
амьжиргаа болон малчдын бүлэг, нөхөрлөлийн үйл
ажиллагааг дэмжиж, дараах хөрөнгө оруулалтыг
хийж байна.

Дээрхээс үзэхэд гадаадаас манай улсыг
зорин ирж буй жуулчдын тодорхой хувь нь
Хустайн цогцолборт газрыг заавал зорьж очдог
болжээ. Харин 2018 онд малчин айлд зочилсон
нийт хүний тоог, нэг хүний малчин айлд зочлохдоо
төлбөл зохих үнийн дүнгээр /30,000₮/ тооцвол
44,190,000₮, 2019 онд 51,600,000 төгрөг болж
өссөн байна. Энэ нь зөвхөн малчдын гар дээр ирж
буй орлого юм.

Хүснэгт 4. Орчны бүсийн өрхийн амжиргааг
нэмэгдүүлэх зорилгоор зөвхөн аялал
жуулчлалаас нэг жилийн орлогоос иргэдэд
олгосон хөнгөлттэй зээлийн хэмжээ

3
4

Хүснэгт 6. Нутгийн иргэдээс худалдаж авсан
бүтээгдэхүүний жагсаалт /2019 он/

Баатарцоож.Г. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалын эдийн засгийн шинжилгээ. УБ., 2010.
Хустайн байгалийн цогцолбор газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлангаас.
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Дээрх судалгаанаас 1 жилийн хугацаанд
бүс нутгийн иргэдээс худалдан авсан бараа,
бүтээгдэхүүн, тэдний орлогын дүнг харж болно.

• Олон улсын соёл, стандартаас суралцаж
хөгжих;
• Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах, түүгээрээ
бизнес эрхлэх;
• Малчид нэгдэн хоршиж ажилласнаар
амьжиргааны түвшин дээшлэх;
• Байгаль хамгаалах үйлсэд гар нийлж
нэгдэн оролцох;
• Ажлын байраар хангагдах зэрэг олон давуу
талууд бий болж байна.
ДҮГНЭЛТ

Хүснэгт 7. Сайн дурын ажилчдын оруулсан
орлого

Жил бүр гадаад, дотоодын сайн дурын
ажилчид Хустайн байгалийн цогцолборт газарт
судалгаа хийх болон бусад шалтгаанаар 3-7
хоногоор ирж, малчин айлд байрлаж ажилладаг.
Энэ нь малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хувь
нэмэр оруулдаг байна.

Хүснэгт 8. Бэлэг дурсгалын дэлгүүрт
борлуулсан бүтээгдэхүүн

Хамтран ажиллаж буй иргэд, үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх зорилгоор тэдэн рүү
чиглэсэн бодлого, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж,
тур оператор компаниудтай хамтран сургалт
зохион байгуулж байна. Тухайлбал, гар урлалын
зүйл хийх, цагаан идээ боловсруулах, гадаад
хэл сургах, байгаль хамгаалах, арчилгаа гэх мэт
сургалтын үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.
Цаашид айл өрхүүдийн орлого олох
боломж, нөхцөлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор
нутгийн иргэдийн хийсэн гар урлал, эсгий
тоглоом, арьсан эдлэл, бэлэг дурсгал, ноосон
эдлэл зэрэг бүтээгдэхүүнийг Хустайн цогцолборт
газрын нэрийн дэлгүүрээр борлуулах, гадаадад
экспортлох зэргээр зах зээлийг нь өргөжүүлэх
ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Малчид зөвхөн
мал аж ахуйгаас үндсэн орлогоо олдог байсан бол
Хустайн байгалийн цогцолборт газартай хамтран
ажилласнаар олон төрлийн сургалтад хамрагдаж,
орлогын эх үүсвэрээ нэмэгдүүлэн, амьдралын
түвшин нь дээшилж байна.
Хустайн байгалийн цогцолборт газартай
хамтарч ажилласнаар орон нутгийн иргэдэд
үзүүлж буй эерэг нөлөөлөл:
• Орон нутагтаа илүү тогтвортой суурьших;

1.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бий
болгосноор тахийг сэргээн нутагшуулах ажил
амжилттай болж, дэлхийд нэн ховордсон тахийн
бие даан амьдрах чадвартай популяци бий
болсон. Энэ нь тогтвортой аялал жуулчлал хөгжих
нэг чухал нөхцөл болсон гэж үзэж болохоор байна.
2.Нутгийн
иргэдийн
идэвхтэй
оролцоотойгоор тусгай хамгаалалттай газар
нутгийн эко системийг тууштай хамгаалах боломж
бүрдсэн.
3.Жуулчид зөвхөн тахь үзэх гэж биш,
байгалийн цогцолборт газарт байгаа бусад ховор
зэрлэг амьдыг ойроос харах, монгол айлд зочлох,
монгол ахуй, соёлыг таньж мэдэх гэж ирдэг
болжээ. Тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа
ч нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж, тэднийг
жуулчлалын үйлчилгээний үйл ажиллагаанд татан
оролцуулах нөхцөл бүрдсэн байна. Энэ нь эргээд
тэдний амьжиргаанд эеэрэг нөлөө үзүүлж байна
гэж үзэж болно. Дээрх үйл ажиллагаа нь байгальд
түшиглэсэн
аялал
жуулчлалыг
хөгжүүлэх,
жуулчлалд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүний зах
зээлийг нэмэгдүүлэх маш их боломж нөөц байгааг
харуулж байна.
4.Малчид, жуулчны тур операторууд
хамтран ажилласнаар монгол өв соёл сэргэх,
цаашид уламжлан хадгалах үйл ажиллагаа идэвх
жиж, байгалиа сэргээн хамгаалах, ховор амьтдын
тоо толгой өсөхөд чухал нөлөө үзүүлж байна.
5.Байгалийн цогцолборт газраас явуулж буй олон
талт үйл ажиллагаа нь орон нутгийн иргэдэд
ихээхэн дэмжлэг болж, орон нутгийн эдийн
засгийн хөгжилд эерэгээр нөлөөлж байна.
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
Хустайн байгалийн цогцолборт газраас авч
хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны менежмент,
хөтөлбөрийг Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай
бусад бүх газар нутагт хэрэгжүүлэх нь зүйтэй
байна. Энэ нь иргэдийн оролцоотой байгалиа
хамгаалах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, нутгийн
иргэдийн амьжиргааг дэмжих циклийг бий
болгоход чухал алхам болно.
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