
“Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүн байгууллагын мэдээлэл 

18. Нөхөрлөлүүдийн Үндэсний Холбоо 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн 
Холбогдох мэдээлэл 

Байгууллагын зорилго 
 

Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 1629 

нөхөрлөл, тэдгээрт 41,3 мянган гишүүдийн хууль ёсны 

нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах, чадавхижуулах 

Үндсэн чиглэл   

Холбогдох нэр / хаяг МУ, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Цэнгэг усны газар, 

Баягаль хамгаалах төв, 204 тоот 

Имейл, утасны дугаар info@nukhurlul.mn 

dganselem@yahoo.com 

86781945, 88781945, 99151105 

Website www.nukhurlul.mn 

Facebook Facebook.com/community 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх    Тийм 

Ажиллагсдын тоо 15 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Бүгд бий 
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       1. “Элээт өндөр” нөхөрлөл 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ Нөхөрлөлийн зорилго: Хүлэмжийн хийг багасгаж, цэвэр ойтой болох. 

  

Тус нөхөрлөл нь 2012 оноос  ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, жижиг 

мужаан цех ажиллуулах чиглэлээр 37 гишүүтэйгээр үйл ажиллагаа 

явуулж эхэлсэн.  

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

Ойг хортон шавьж болон гал түймрийн аюулаас сэргийлж, ойг нөхөн 

сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Холбогдох нэр / хаяг Владимир овогтой Элдэв- Очир 

Гэрийн хаяг: Дархан-Уул аймаг Дархан сум 8-р баг Нарантолгой 2-2 

тоот 

Нөхөрлөлийн хаяг: Дархан-Уул аймаг Хонгор сум 2-р баг “Элээт өндөр” 

ойн нөхөрлөл 

Имейл, утасны дугааар V.eldevochir@yahoo.com 

 

99865082, 86865082, 98985082 

Вебсайт  Байгаа / байхгүй 

Facebook Байгаа / байхгүй 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Байгаа / байхгүй 

Ажиллагсдын тоо 37 гишүүн 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Байгаа / байхгүй  
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2. “Их хөвч” ойн нөхөрлөл 

 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл:  

Хамрах хүрээ: 

 

Зөвхөн Сэлэнгэ аймагтаа 

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

Ой, мод үржүүлэх чиглэлээр 

 

Холбогдох нэр / хаяг Их хөвч нөхөрлөл 

Сэлэнгэ аймаг, Ерөөлт сум, Буган тосгон, 61 тоот, Өлөнтийн 

хэсэг 

И-мейл, утасны дугаар И-мэйл: 

 

Утас: 99214246, 99499485 

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook Байгаа, myagmarsuren battsog 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Тайлан бол байдаг,  

Ажиллагсдын тоо 30 гишүүнтэй 

15 өрх 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Лого байхгүй 

Тараах материал байхгүй 
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3. “Их буян” ойн нөхөрлөл 

 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл:  

Хамрах хүрээ: 

 

Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын 5-р баг, Өвтийн Ихнуу гэх 

газар 99, 136-р хэсэглэлд 1245 га бүхий ойн санг гэрээгээр 

хариуцан хамгаалдаг. 

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

Байгалиа хамгаалах, нөхөн сэргээх, зөв зохистой ашиглах 

чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 

 

Холбогдох нэр / хаяг Р. Болормаа 

 

Хаяг: Өвөрхангй аймаг, Бат-Өлзий сум 

Имейл, утасны дугаар  bolroo_8838@yahoo.com 

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook Рагчаа Болормаа 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Гаргадаг. 

Ажиллагсдын тоо 39 гишүүн 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Байхгүй. 
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                                                          4. “Очирзаяа” нөхөрлөл 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ Нутгийнхаа ой бүхий санг хамгаалах 

 

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

Ой хамгаалах 

Холбогдох нэр / хаяг Завхан Баянтэс Жавхлан баг Д.Ууганзаяа 

Имейл, утасны дугааар И-мэйл:Uuganzaya0522@gmail.com  

 

Утас: 99971902 

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook Д.Ууганзаяа 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Байгаа  

Ажиллагсдын тоо 53 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Байхгүй 

 

mailto:Uuganzaya0522@gmail.com


       “Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл   

 

                                                            5. “Хөх ус” ТББ 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ Хөвсгөл аймагтаа л үйл ажиллагаа явуулдаг. 

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

ТББ-ын байгууллагын хэмжээнд, ашиг сонирхол байхгүй, 

Байгаль орчны чиглэлээр 

Намар тарилт хүлээж авахад хяналтын чиглэлээр оролцоно, мониторинг 

хийнэ 

Холбогдох нэр / хаяг Хаяг: Хөвсгөл аймаг, тариалант сум, Мандалын 15-4 

Имейл, утасны дугааар E-mail: temv_1206@yahoo.com 

Утас: 93045445, 96755445 

 

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook Байхгүй 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Гаргадаг, жилийн эцсээр гаргадаг 

Ажиллагсдын тоо 8 хүн 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Лого байхгүй 

Тараах материал байхгүй 

 

mailto:temv_1206@yahoo.com


“Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл 

 

      6. “Цагаан эрэг-ногоон алт” ТББ 

 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл: Увс аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг 

“Цагаан эрэг ногоон алт” ТББ  

Хамрах хүрээ: 

Увс аймгийн байгаль орчны 

салбар, ойн мэргэжлийн 

байгууллагууд, иргэд, ойн сан 

эзэмшигч нөхөрлөл  

Байгууллагын зорилго: нийгэмд үйлчилдэг ТББ  

Түүх: 2011.11.11-нд анхны хурлаа хийж, 2012.02.08-нд улсын 

бүртгэлд бүртгүүлж үйл ажиллагаагаа 5 гишүүнтэйгээр ажиллаж 

эхэлсэн.   2012 онд нээлттэй нийгэм форумаас зарласан БОШ-2 

төслөөс “Ашиг тустай жорлон” нэртэй орчны эрүүл ахуй, бие 

засах газрын стандартын талаар сургалт, сурталчилгааны  төсөл, 

2013 онд Тэс сумын Нарийны голын адагт хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг дэмжих, ойжуулах чиглэлээр жижиг  төсөл, Өлгий, 

Завхан сумын төвд 5 га ойн зурвас байгуулах, 2013 онд 5 сумын 7 

ойн сан эзэмшигч нөхөрлөлд “нөхөрлөлийн  ойн менежмент 

төлөвлөгөө “ боловсруулж, аргазүйгээр хангах зэрэг ажлыг 

амжилттай гүйцэтгэж, Тэрэм хад нэртэй газарт 4 га мод 

үржүүлгийн газарт 5 төрлийн модны тарьц суулгац үржүүлэн, 

худалдан борлуулах, мод тарих иргэн байгууллагад заавар 

зөвлөмжөөр хангах, чацаргана, жимсний модны хөнөөлт 

шавьжтай тэмцэх зэрэг ажлуудыг амжилттай гүйцэтгэсээр ирсэн.   

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр  сургалт сурталчилгаа 

явуулах, ойн сангийн судалгааны ажил явуулах үндсэн чиглэлтэй    

нэмэлтээр Ойжуулах, ойн аж ахуйн үйл ажиллагааг  эрхлэн 

явуулах эрхтэй 

Холбогдох нэр / хаяг “Цагаан эрэг ногоон алт” ТББ-ын тэргүүн Жамсран овогтой 

Сувд-Эрдэнэ., 

Имейл, утасны дугаар И-мэйл: Suwdaa_mgl88@yahoo.com 

Утас: Утас:99453996.   

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook Байгаа   

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Байхгүй 

Ажиллагсдын тоо 5 гишүүнтэй  

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Лого, тамга тэмдэг, харилцах данс, байгууллагын танилцуулгатай 

mailto:Suwdaa_mgl88@yahoo.com
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     7. “Сайхан санаа” ХХК 

 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл:  

Хамрах хүрээ: 

 

  Борлуулалтаараа бол бүх л газар, ойр хавийн аймаг сумдууд. 

 

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

Үндсэн ашиг сонирхол: ойжуулалт, нөхөн сэргээлт, мод модон 

материал үйлдвэрлэлт 

Ажиллаж буй чиглэл: Байгаль орчны чиглэл 

Холбогдох нэр / хаяг Хаяг: Төв аймаг , Мөнгөнморьт сум, 3-р баг, Булгийн 5-1 тоот 

Имейл, утасны дугаар  Nange_10@yahoo.com 

99070877, 90102090 

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook Narangerel Tumur-Ochir 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Улирлын тайлын, жилийн эцсийн тайлан, НӨАТ-ын тайлан, бүх 

төрлийн тайланг гаргадаг. Статистик мэдээг бас гаргана. 

Ажиллагсдын тоо Үндсэн 11 ажил 

хэрэгцээтэй үед 15 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Лого байхгүй 

Тараах материал байхгүй. 

 

mailto:Nange_10@yahoo.com
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8. “Төр Иргэн Түншлэл” ТББ-ын мэдээлэл 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ Байгууллагын зорилго:  

Шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, багийн  

ИНХ, ИНБ-уудын хамтран ажиллах, харилцаа холбоог үүсгэн  

бэхжүүлэх, байгаль  орчны экосистемийг хадгалах, хамгаалах, нөхөн  

сэргээх үйл ажиллагаанд манлайлан оролцох, хүний эрхийг хамгаалах,  

хөхиүлэн дэмжих      

Алсын хараа:  

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн , олон нийтийн хөгжлийн төлөө байгууллага 

болох   

Үнэт зүйлс: 

1. Ил тод, нээлттэй байх 

2. Хариуцлагатай байх 

3. Олонхийн шийдвэрийг хүндэтгэх 

4. Бүтээлч санаачилгатай байх 

5. Бие биенээ хүндэтгэх 

6. Манлайлагч байх  

Түүх 

2008-2014 онуудад Олон улсын байгууллагуудын төсөл 

хөтөлбөрүүдийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоотой 

төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих  үе шатуудад  оролцож, олон 

нийтэд тулгамдсан асуудлаар   сургалт, хэлэлцүүлэг, уулзалт, хурал 

зохион байгуулахад орон нутгийн Төр захиргааны байгууллагууд, 

түүний анхан шатны нэгж болох багууд, иргэд, Хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагууд, ТББ-уудтай  хамтран ажиллаж байсан. Энэ хугацаанд 

бий болсон олон нийт Холбоо, ТББ болон өргөжсөний нэг нь Төр 

Иргэн Түншлэл ТББ юм.  

“Төр Иргэн Түншлэл” ТББ нь Бүгднайрамдахчуудын Олон Улсын 

Хүрээлэнгийн Орхон аймаг дахь “Төр Иргэн” ажлын хэсгийн 

гишүүдийн санаачилгаар 2014 оны 07 сарын 28 байгуулагдсан.  

Үндсэн ашигсонирхол, 

ажиллаж буй чиглэл  

 Багуудын иргэдийн санал санаачлагыг дэмжин орон нутгийн 

болон Олон Улсын Байгууллагын санхүүүжилтээр ашгийн бус 

бичил төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх 

 Нийгмийн бүх давхрагын иргэдийг хамарсан сургалт, 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, санал асуулга явуулах 

 Орон нутгийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомж, дүрэм 

журмын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэх, 

тэдгээрийн хэрэгжилтэнд судалгаа шинжилгээ мониторинг 

хийх  

 Багын иргэдэд тулгамдсан асуудлаарх иргэдийн санал 

хүсэлтийг хүлээн авч «иргэд», «орон нутгийн засаг 

захиргаа»-г холбох гүүр болон ажиллах, шийдвэр гаргах 

түвшинд иргэдийн бодит оролцоог нэмэгдүүлэх 

  ТББ-ын гишүүдийг чадавхжуулах, идэвхжүүлэх, сургалтанд 

хамруулах, цаг үеийн мэдээллээр хангах, санал хүсэлтийг нь 

хүлээн авч шийдвэрлэх  

 Байгаль орчиноо хайрлан хамгаалах үзлийг хүүхэд залуучуудад 

төлөвшүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах, байгаль орчны 



талаарх амьдралын зөв хэвшлийг бий болгох 

 Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулдаг ТББ-тай хамтран ажиллах, орон нутагт 

хүний эрх зөрчигдөж байгаа асуудалд анхаарлаа хандуулах    

 

Холбогдох нэр / хаяг Хаяг: Орхон аймаг Баян-Өндөр сум, Уурхайчин баг , Маргад дээд 

сургууль 101 тоот 

Turirgentunshlel_tbb@yahoo.com 

И-мейл, утасны дугааар Б.Аюуш, Тэргүүн, 99357281,  ayushbatmunkh@yahoo.com  

Г.Долгор, Удирдах Зөвлөлийн гишүүн, 99551835 

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook Tur Irgen Tunshlel 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан гаргадаг. 

Ажиллагсдын тоо ТББ нь гэр хорооллын багуудын иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн 18 

гишүүн, дэмжигчид, сайн дурын ажилтануудтай.  

Лого эсвэл тараах материал 

бий эсэх  

Байгууллагын үйл ажиллагаануудтай холбоотой гаргаж байсан гарын 

авлагууд байна.  

Гэхдээ холбогдолтой бол одоогоор байхгүй байна. 

 

Манай ТББ-ын лого  

 

 

 

  Төр Иргэн Түншлэл ТББ 

mailto:Turirgentunshlel_tbb@yahoo.com
mailto:ayushbatmunkh@yahoo.com


     “Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл:  

9. Онон мөрний нөхөрлөлүүдийн нэгдсэн холбоо ТББ 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ Амар мөрний эхэн Онон, Хэрлэн, Улз,Халх голын сав газар, Хэнтий 

аймгийн Өмнөдэлгэр, Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга, Дадал, Норовлин, 

Дорнод аймгийн Баян-Уул сумдын нутаг дэвсгэр 

 

 

Үндсэн ашигсонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  
 Үйл ажиллагааны чиглэл 

Гишүүдийн нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах, гишүүдийн хамтын 

ажиллагааг дэмжих, чадавхижуулах, үнэлгээ өгөх, урамшуулах, 

хэрэгцээнд нийцсэн дэмжлэг үзүүлэх 

 Онон мөрний сав газарт НИТБНХМ-ийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

байгуулагдсан нөхөрлөлүүдийг тогтвортой хөгжүүлэх бодлого, 

хөгжлийн стратегийг тодорхойлох, нөхөрлөл болон гишүүн 

холбоодод дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай бүтцийг бий болгох 

 Байгаль хамгаалал, иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжих, 

иргэдийн оролцоотой бүтцийг дэмжих, иргэдийн амьжиргааг дэмжих 

чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

 НИТБНХМ-тэй холбоотой төрийн бодлого, хууль, эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгох, хууль журмуудын хэрэгжилтийг хангахад 

УИХ, Засгийн газар, аймгийн өөрөө удирдах болон захиргаа, бусад 

оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, лобби хийх 



 Байгалийн нөөцийн зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 

байгалийн нөөц баялаг ашиглагчтай харилцан ашигтай хамтран 

ажиллах. 

 Олон улсын болон дотоодын байгаль орчны чиглэлийн байгууллага 

төсөл хөтөлбөртэй хамтарч ажиллах 

 Зорилго, үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн байгууллагын зарим 

чиг үүргийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн гэрээний дагуу 

гүйцэтгэх 

Нэгдсэн холбоо нь дүрмийн зорилгод нийцсэн үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор аж ахуйн үйл ажиллагааг эрхэлж болно. 

Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд өөрийн бүтэцдээ сургалт 

үйлдвэрлэлийг хосолсон сургалтын суурин цогцолбор байгуулна. 

НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛҮҮД: 

 Гишүүдийн нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах, гишүүдийн хамтын 

ажиллагааг дэмжих, чадавхижуулах, үнэлгээ өгөх, урамшуулах, 

хэрэгцээнд нийцсэн дэмжлэг үзүүлэх 

 Онон мөрний сав газарт НИТБНХМ-ийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

байгуулагдсан нөхөрлөлүүдийг тогтвортой хөгжүүлэх бодлого, 

хөгжлийн стратегийг тодорхойлох, нөхөрлөл болон гишүүн 

холбоодод дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай бүтцийг бий болгох 

 Байгаль хамгаалал, иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжих, 

иргэдийн оролцоотой бүтцийг дэмжих, иргэдийн амьжиргааг дэмжих 

чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

 НИТБНХМ-тэй холбоотой төрийн бодлого, хууль, эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгох, хууль журмуудын хэрэгжилтийг хангахад 

УИХ, Засгийн газар, аймгийн өөрөө удирдах болон захиргаа, бусад 

оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, лобби хийх 

 Байгалийн нөөцийн зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 

байгалийн нөөц баялаг ашиглагчтай харилцан ашигтай хамтран 

ажиллах. 

 Олон улсын болон дотоодын байгаль орчны чиглэлийн байгууллага 

төсөл хөтөлбөртэй хамтарч ажиллах 

 Зорилго, үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн байгууллагын зарим 

чиг үүргийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн гэрээний дагуу 

гүйцэтгэх 

 Нэгдсэн холбоо нь дүрмийн зорилгод нийцсэн үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор аж ахуйн үйл ажиллагааг эрхэлж болно. 

Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд өөрийн бүтэцдээ сургалт 

үйлдвэрлэлийг хосолсон сургалтын суурин цогцолбор байгуулна. 

 Нэгдсэн холбоо нь гишүүд болон нөхөрлөлүүдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор дэргэдээ 

аж ахуйн нэгж (компани, нөхөрлөл, хоршоо гм) байгуулан ажиллаж 

болно. Байгуулсан аж ахуйн нэгжтэй холбоотой харилцааг 

тусгайлсан журмаар зохицуулна. 

 



Холбогдох нэр / хаяг Онон мөрний нөхөрлөлүүдийн нэгдсэн холбоо ТББ 

Хаяг: Хэнтий Дадал  

ОБ-ийн мэдээлэл сурталчилгааны төв 

Имейл, утасны дугааар И-мэйл: chinbat.chimeddorj@gmail.com 

Утас:93215070 

Вебсайт   

Facebook  

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх     

Ажиллагсдын тоо Онон голын сав газарт нөхөрлөлийн сургагч багшийн үнэмлэхтэй 28 багш 

байдгийн ихэнхнь манай холбооны гишүүдээс бүрдэж байна.Тэдгээр багш 

нарын 80 хувь нь дээд боловсролтой нөхөрлөл удирдан явж байгаа болон 

зөвлөхөөр ажиллаж ирсэн туршлагатай. 

Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн чиглэлээр 2000 оноос ажиллаж 

ирсэн НҮБ ХХ, ДБХС, ДДБОС, АХБ зэрэг олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдэд 

ажиллаж ирсэн 3 хүн холбооны зөвлөхөөр болон удирдах зөвлөлд 

ажилладаг. 

Манай нэгдсэн холбоо, сумын холбооны удирдах зөвлөлд мөн нутгийн 

өөрөө удирдах ёсны байгууллагад олон жил удирдах албанд хүнтэй ажиллаж 

ирсэн 6 хүн ажиллаж байна. 

 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

 

 

 

 

                                

 

mailto:chinbat.chimeddorj@gmail.com


        “Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл   

    10. Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл  

 

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын Ажлын алба- шинэ 

нэрээр Олборлох үйлдвэрлэлийн засаглалыг сайжруулах төслийн ажлын 

алба 

Хамрах хүрээ Байгууллагын зорилго:ОҮИТБС-ын стандартыг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх, 

олборлох үйлдвэрлэлийн удирдлага, засаглалыг сайжруулах, Засгийн газар, 

Компани, Иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, итгэлцлийг 

нэмэгдүүлэх; 

 

Түүх- 2006 оноос Монгол Улсад ОҮИТБС- ыг хэрэгжүүлж байгаа, Дэлхийн 

банкны төслийн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

 

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл     

Аль болох хараат, өдөр тутмын хэрэгжүүлэлтийг хариуцдаг. 

Холбогдох нэр / хаяг Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга 

Зохицуулагч Ш.Цолмон 

Хаяг: Туушин, 314- р өрөө 

Имейл, утасны дугааар Eiti.secretariat.mn@gmail.com,  

Вебсайт  Eitimongolia.mn 

Facebook eitimongolia 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Жил бүр тайлан гаргадаг. 

Ажиллагсдын тоо 4 хүнтэй 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Холбогдолтой бол  

 

mailto:Eiti.secretariat.mn@gmail.com


           “Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл   

    11. “Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хэрэглэгч мэдээллийн сан” ТББ 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл  

 

 

Хамрах хүрээ Үндэсний хэмжээнд 

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл     

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хуулийн хүрээнд хамгаалах 

- хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх 

-эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах 

-хүрээлэн буй орчин аюулгүй байх 

-мэдээлэл авах 

-сонголт хийх 

Холбогдох нэр / хаяг УБ хот, Баянгоал дүүрэг, 3-4 хороолол, Ард Аюушын өргөн чөлөө, Амины 

орон сууц 1-2 

Имейл, утасны дугааар Email: consfound@yahoo.com 

Contact: 99083883, 91118368 

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook Hereglegch san 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Мэдээ тайлан гаргадаг. 

Гарын авлага хэвлэмэл материалууд байгаа 

Ажиллагсдын тоо Хотод 3 хүн, 21 аймаг дүүрэгт 30 хүн 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Лого танилцуулга тараах материал байгаа. 

 

mailto:consfound@yahoo.com


   “Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл   

 

    12. “Байгаль орчин, эрүүл мэнд төв” ТББ 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ Хамрах хүрээ: 

         Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна 

Үндсэн зорилго: 

         Байгаль орчныг бохирдох, доройтохоос 

         сэргийлэх  

 Түүх: 

Эрүүл ахуй халдвар нян судлалын улсын институт, Байгаль орчны 

яам /хуучин нэрээр/ Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан,- зэрэг 

байгууллагуудад байгаль орчны  бодлогын болон  хяналтын 

чиглэлээр 10-30 жил ажилласан  хүмүүс  анх санаачилж  байгуулан, 

одоо ажиллуулж байна. 

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл   
 Байгаль орчны бохирдол, доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, энэ 

чиглэлээр гарч буй хууль, дүрмийн хэрэгжилтэд мониторинг  

судалгаа хийх, үр дүнг холбогдох газруудад мэдээлэх; 

  Орчны бохирдол, доройтолд хүргэж байгаа хүчин зүлүүдийг 

багасгах, арилгах  чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх; 

  Орчныг бохирдол, доройтлоос хамгаалах, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр олон нийтэд суртал ухуулга хийх сургалт 

явуулах, холбогдох мэдээлэл өгөх болон ном товхимол гаргах;I 

  Хуулийн хүрээнд төрийн хяналт шалгалтад оролцох зэрэг болно. 

Холбогдох нэр / хаяг Нэр:  “Байгаль орчин, эрүүл мэнд төв” ТББ. 

 

Хаяг:  Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,1-р  

            хороо, Жуулчны гудамж, Центр 34/ 504 

Имейл, утасны дугааар dula_lod@yahoo.com,  утас;  95257562 

Вебсайт  Байгаа / байхгүй 

Facebook Байгаа / байхгүй 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Тайлан,  мэдээг тогтсон хугацаанд  гаргаж холбогдох газруудад 

явуулдаг 

Ажиллагсдын тоо УЗ-ийн гишүүн 7 хүн байна. Тогтмол    ажилладаг  3  хүн. 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Логотой. 

Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр мэргэжлийн хүмүүст  

зориулсан гарын авлага,  иргэдэд зориулсан  ном, товхимлууд  

бичиж гаргасан. Эдгээр нь тараах материалд орно. 



            “Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл:  

13. Монголын Тува эмэгтэйчүүдийн  “Тува ээж” ТББ 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ  Тус ТББ 2014 онд Улаанбаатар хотод байгуулагдсан. Удирдах зөвлөл 

нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй, үүсгэн байгуулагч нь А.Ариунаа.   

 Одоо Дархан, Эрдэнэт хот, Баян-Өлгий, Ховд, Сэлэнгэ аймаг болон 

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур, Дархан-

Уул аймгийн Орхон сум, Төв аймгийн Заамар зэрэг сумдад салбар 

зөвлөлүүд ажиллаж байна.   

 

Эрхэм зорилго:Тува ээж ТББ нь монголын тува эмэгтэйчүүдийн 

нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах, санал бодол, хүсэл зоригийг нь 

судлан уламжлах, тэдний хөгжилд тус дэм үзүүлэх, гэр бүлд  ёс 

суртахуун, сэтгэл зүй, мэдээллийн эрүүл орчин бүрдүүлэхэд хувь 

нэмэр оруулах, үр хойчдоо үндэсний хэл соёл, түүх зан заншил, 

байгаль хамгааллын дэвшилт уламжлалыг өвлүүлэн уламжлуулах 

Үндсэн ашигсонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараахь үйл ажиллагааг 

явуулна. 

1. Төвөөс алслагдсан, хэлний бэрхшээлтэй амьдран суудаг тува 

эмэгтэйчүүдэд хэрэгцээтэй мэдээллийг хүртээмжтэй хэлбэрээр 

түгээх, сонин хэвлэл гаргах. 

2. Эмэгтэйчүүд, эхчүүд, охидод нийгэм, гэр бүлд тэдний гүйцэтгэх 

үүрэг, үр хүүхдээ эрүүл өсгөн зөв хүмүүжүүлэх мэдлэг боловсролыг  

нь дээшлүүлэх талаар зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах 

3. Тувагийн уламжлалт зан заншил, эцэг эх ахас ихсээ хүндлэн дээдлэх, 

байгаль эх нутгаа хайрлан хамгаалах ёс заншлыг өсвөр хойч үед 

өвлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулах 

4.  Шударга ёс, ардчилсан эв нэгдэлтэй байх зарчмыг үйл ажиллагаанда 

удирдлага болгон Монгол Улсын хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа 

явуулж , аливаа улс төрийн нам хүчнээс хараат бус бие даан 

ажиллана. 

5.  Өрх гэрийн орлогыг өөрсдийн нөөц бололцоогоор нэмэгдүүлэх, 

өөртөө ажлын байр бий болгох арга ухаанд сургахад чиглэсэн ажил 

зохион байгуулах   

6. Тувачууд амьдран суудаг аймаг хотуудад салбар зөвлөл байгуулан 

үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулахын зэрэгцээ 

эмэгтэйчүүдийн боловсрол, хөгжил, сайн сайхны төлөөх үйлсэд 

дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүстэй хамтран 

ажиллана.  

7. Монгол улсаас олон улсын байгууллага, гадаад орнуудтай хамтран 

хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрт хамрагдан ажиллахыг эрмэлзэнэ.  

Түүнчлэн  үндэстний цөөнхийн эрхийн чиглэлээр  ННФ-ийн Хүний эрхийн 

ТББ-уудын форум, Боловсрол эвсэл, Мonfemnet, Эмэгтэйчүүдийн холбоо, 



Хүний хөгжил/НҮЭМ эрх зэрэг ТББ-уудад гишүүнээр элсэн ажиллаж 

тэдгээр байгууллагуудаас зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа, сургалт 

хэлэлцүүлгүүдэд тогтмол  идэвхтэй оролцож байна.  

Холбогдох нэр / хаяг Байгууллагын нэр: Тувэ ээж ТББ, Улсын бүртгэлийн дугаар 8161879.  

Тэргүүний нэр: А.Ариунаа    

 

Имейл, утасны дугааар И-мэйл: and_ariunaa@yahoo.com 

Утас: 99427052, 93307250 

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook А.Ариунаа  

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Татварын тайланг улирал бүр гаргаж байна. 

Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан үед үйл ажиллагааны болон санхүүгийн 

тайлангаа тухай бүрт нь  гаргадаг.  

Ажиллагсдын тоо Сонгууль хүлээн ажилладаг тул ТББ-д тусгай орон тоо үгүй.  

Тува ээж ТББ- удирдах зөвлөлийн -9 гишүүн, тэргүүн-1 хүн сонгууль хүлээн 

ажиллаж байна.  

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

- Логотой. Логог хавсралтаар илгээе.  

- Тува монгол хэлээр улирал бүр хэвлэн түгээдэг “Авам”-буюу 

монголоор “Ээж” нэртэй сонин гаргаж байна.  

 

 

 

                               МЭДЭЭЛЭЛ  БЭЛТГЭСЭН:   

                              ТУВА ЭЭЖ ТББ-ЫН ТЭРГҮҮН   А.АРИУНАА 

 

mailto:and_ariunaa@yahoo.com


         “Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл:  

14. Монголын ойчид, модны үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн холбоо 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ Мод үржүүлэг, нөхөн сэргээхээс эхлээд ойн ашиглалт, мод боловсруулах 

салбарт ажиллаж буй нөхөрлөл, хувийн хэвшлийн нэгжид үйлчлэх, эрх 

ашгийг хамгаалах болон тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд төр хувийн 

хэвшлийн хооронд гүүр болон ажиллаж байна. 

Үндсэн ашигсонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

• Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: 

Нэг. Ой, модны салбарын хууль эрх зүй, гааль, татварын орчныг 

улам боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд: 

• Салбарын зарим стандартыг шинэчлэх болон шинээр боловсруулж 

мөрдүүлэхэд дангаар буюу хамтран оролцож, бүтээгдэхүүний 

чанарыг сайжруулахад өөрчлөлт гаргах, 

• Хууль тогтоомжийг улам боловсронгуй болгон сайжруулах 

чиглэлээр төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах, 

• Хариуцсан ажлын чиглэлээр яамны сайдын тушаал, журам, заавар 

дангаар боловсруулах буюу боловсруулахад хамтран оролцох, 

• Ойн тухай хөтөлбөр, улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн ажлын 

хэрэгжилт, гүйцэтгэлд мониторинг хийхэд төрийн байгууллагатай 

хамтран оролцох, 

• Яамны зарим эрх, үүргийг шилжүүлэн авч, гэрээгээр гүйцэтгэх, 

• Дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийг хамгаалж 

үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор гааль, нэмэгдсэн өртгийн татварыг 

чөлөөлүүлэх болон зарим импортын бараа бүтээгдэхүүнд гаалийн 

татварын хувь хэмжээг тогтоолгох асуудлаар төрийн байгууллагатай 

хамтран ажиллана 

 

Хоёр. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд: 

• Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тулгамдсан асуудлыг яам, 

агентлаг, аймаг, нийслэлийн удирдлагад тавьж шийдвэрлүүлэн 

хариуг өгч ажиллах, 

• Монгол улсад олон улсаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн 

үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож, байгууллагуудыг хамруулах 

бодлогыг тууштай баримтлан ажиллах, 

• Мэдээллийн сан бий болгоход хамтран ажиллах, 

• Төрийн байгууллагаас зарласан тендерт аж ахуйн нэгж, 

байгууллагыг өргөнөөр оролцуулах талаар идэвхитэй үйл ажиллагаа 

явуулж, тендертэй холбоотой гарсан зөрчлийн талаар төрийн 

байгууллагатай нягт хамтран ажиллана. 

• Гурав. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын чадавхийг сайжруулах 



ажлын хүрээнд: 

• ААНБ-д хууль тогтоомж, журам, заавар, стандартыг таниулан 

сурталчилах, сургалт зохион байгуулах, туршлага солилцуулах, 

тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг явуулах зэргээр нээлттэй 

хаалганы өдөрлөгийг жилд 2-оос доошгүй аймагт зохион байгуулж, 

тодорхой үр дүнд хүрэхийг зорьж ажиллах, 

• Мод бэлтгэх, зүсмэл материал үйлдвэрлэдэг анхан шатны 

байгууллагуудад ойн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу модны 

хуваарь олгодог тогтолцоог мөрдүүлж ажиллах, 

• ААНБ-ыг олон улсын үзэсгэлэн яармагт өргөнөөр оролцуулж, 

техник технологио шинэчлэх, шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, 

• Гадаадын улс орны мод бэлтгэх, боловсруулах чиглэлийн 

үйлдвэрүүдээр танилцуулах аялал зохион байгуулах, мэргэжилтэй 

ажилчдыг үйлдвэрлэлийн дадлага хийлгэхэд дэмжлэг үзүүлж 

ажиллах, 

• Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагаанд 

ААНБ-ыг өргөнөөр оролцуулах бодлогыг хэрэгжүүлж, тэдний 

оролцоонд бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажиллах, 

• Түгээмэл ашиглалттай сэлбэг материалыг нэгдсэн хангалтын 

системд оруулах ажлыг дэс дараатай зохион байгуулах ажлыг 

хэрэгжүүлж ажиллах, 

• ААНБ-ын бараа бүтээгдэхүүн болон илүүдэлтэй тоног 

төхөөрөмжийг борлуулахад холбооны вэйб сайтыг ашиглан үйл 

ажиллагаа явуулах, 

•  Ой, модны үйлдвэрийн мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх сургалтын 

тогтолцоонд анхаарч, шинэ мэргэжлээр ажилчин бэлтгэх талаар 

сургалтын тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах санал санаачилгыг гаргаж 

хэрэгжүүлнэ. 

• Дөрөв. Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд: 

• Гадаад орны мэргэжлийн холбоодтой ажил төрлийн харилцаа 

тогтоож, тэдний дэмжлэг туслалцааг авч ажиллахыг зорих, 

• Гадаад орны холбогдох байгууллагатай хамтын ажиллагаа тогтоож, 

мэргэжилтэй ажилчдыг дадлагажуулах сургалтад хамруулах 

чиглэлийг баримтлан ажиллана. 

• Тав. Бусад ажлын хүрээнд: 

• Мэргэжлийн зэрэг олгох сургалтыг холбооны дэргэд байгуулж 

ажиллуулах, 

• Төсөл хөтөлбөр боловсруулж, олон улсаас хөрөнгө босгох ажлыг 

хэрэгжүүлж ажиллана. 

• Салбарын тэргүүний хүмүүсийг цол тэмдгээр шагнаж урамшуулах, 

тэдгээрийг Засгийн газрын шагналд тодорхойлж ажиллан 



 

Холбогдох нэр / хаяг • Улаанбаатар хот, БГД, 20-р хороо, Очир-3 хороолол, 47-р байр, 2-р  

орц, 86 тоот (өөрийн  байр) 

Имейл, утасны дугааар • утас/факс: 976-77098200,                       Е-mail: momueh@yahoo.com 

 

Вебсайт  fwma.mn 

Facebook Байхгүй 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх    Ажлын болон санхүүгийн тайлан тогтмол гаргадаг. 

Ажиллагсдын тоо Холбооны бүтэц бүрэлдэхүүн 

Холбооны гишүүд дэмжигчид бүгд-319 

ойчид -213       

мод боловсруулах үйлдвэрлэгчид-106 

Орон нутагт салбар зөвлөл-25 

Холбооны удирдах зөвлөлд-39 хүн  

тэргүүлэгч-11 хүнтэй     

Холбооны ерөнхийлөгч  У И Х-ын гишүүн-Ц.Даваасүрэн 

Тэргүүн МУЗИнженер Модкон xxк-Д.Баасанбямба 

Гүйцэтгэх захирал-Ч.Маамуу 

Санхүүч эдийн засагч-Д.Бүрэнжаргал 

Холбооны менежер    Ч.Гэндэнжамц, Баярцэцэг,                                                     

М.Энхбаяр 

 ХБНГУ-д сууж буй төлөөлөгч -Т.Болдгэрэл 

Холбооны дэргэдэх эрдэмтэдийн зөвлөл-Х.Нялхай 

Холбооны дэргэдэх ахмадын зөлөл - Мальдин 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  
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         “Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл:  

15. “Монголын ойчдын холбоо” ТББ 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ Монгол орны санг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зөв зохистой ашиглах, ойн 

судалгаа хийх үйл ажиллагаа явуулж байгаа ойн аж ахуйн нэгж 

байгууллагын эрх ашгийг хамгаалах, тэдний үйл ажиллагаанд дэмжлг 

үзүүлэх, хамтран ажиллах, ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зөв зохистой 

ашиглах талаар төр засгаас гаргах бодлого шийдвэр, хууль эрх зүйн баримт 

бичиг боловсруулахад оролцох 

Үндсэн ашигсонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл  

1. Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, төр 

засгаас авах арга хэмжээ. Ялангуяа хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх. 

2. Теник технологийн шинэчлэл хийх төслийн зээл авч ажиллаж байгаа нэр 

бүхий аж хауйн нэгжүүдтэй байнгын холбоотой ажиллаж тэдэнд төслөө 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэх 

Холбогдох нэр / хаяг УБ хот, БГД, 1-р хороо, Үйлдвэрийн район, Гал худаг компаний байр 

Имейл, утасны дугааар И-мэйл: Hishligbagii@yahoo.com 

 

Утас: 99160082 

Вебсайт  Байхгүй 

Facebook Байхгүй 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх    Санхүүгийн тайлан, жилийн үйл ажиллагааны мэдээ тайлан гаргадаг 

Ажиллагсдын тоо Ажлын албанд 3 хүн, УЗ-д 5 хүн ажилладаг 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

Логотой 
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“Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүний мэдээлэл 

 

      16. “МБОИЗ” ТББ 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн  

Холбогдох мэдээлэл 

Хамрах хүрээ 

 
Байгууллагын зорилго: 

Байгаль орчныг хамгаалахад иргэний нийгмийн идэвхитэй 

оролцоо, олон талт, эрх тэгш түншлэл, хөндлөнгийн хүчтэй 

хяналтыг хэрэгжүүлэх, тогтвортой хөгжлийн төлөө эрх зүйн 

орчинг сайжруулахад нөлөөлөх, нийтийн эрх ашгийг 

хамгаалах, өмгөөлөх. 

 

Түүх: Монголын Байгаль орчны иргэний зөвлөл нь  2008 

оны 11–р сарын  25-нд  Байгаль орчны ТББ-уудын улсын 

анхдугаар зөвлөлгөөнөөс үүсгэн байгуулагдсан ба байгаль 

орчны төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудыг сайн дурын 

үндсэн дээр  нэгтгэсэн шүхэр байгууллага болно. Бүх аймаг 

хотод салбар зөвлөлтэй. 

500 гаруй байгууллагын гишүүнчлэлийн бүртгэлтэй. Үүнээс 

идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг ёс зүйн кодод эвлэлдэн 

нэгдсэн 193 байгууллагатай. 

Дотроо 5 мэргэжлийн хороо, байнгын ажиллагаатай ногоон 

парламент, эрдэмтэдийн зөвлөлтэй.  

Эрх барих дээд байгууллага нь 2 жилд нэг удаа болдог 

үндэсний чуулган юм. 2016 оны 11 сарын 28-нд Үндэсний 5-р 

чуулганаа зохион байгуулах бэлтгэл ажлаа хийж байна. 

Үндсэн ашиг сонирхол, ажиллаж 

буй чиглэл     

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны хууль 

журмын хэрэгжилтэнд хяналт мониторинг хийх, ногоон 

хөгжил, тогтвортой хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг 

иргэд олон нийтэд олгох, дадал хандлагыг өөрчлөх, төсөл 

хэрэгжүүлэх, сургалт, судалгаа, сайн дурын үйл ажиллагааг 

зохион байгуулах гм чиглэлээр төрийн зарим чиг үүргийг 

гүйцэтгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилготой. МБОИЗ-ын 

үндсэн үйл ажиллагаа нь хойч үедээ эрүүл аюулгүй байгаль 

орчинг, тэдний хэрэглэх нөөц баялагтай нь үлдээхэд хувь 

нэмрээ оруулах, төрийн болон иргэний нийгмийн 

байгуулагуудын хамтын ажиллагааг түншлэлийн хүрээнд 

бодит, үр дүнтэй ажил болгоход  чиглэдэг.   

Холбогдох нэр / хаяг Нэр: Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл /МБОИЗ/ 

 

Хаяг: Цэнгэг усны нөөц байгаль хамгаалах төвийн 310 тоот 

Имейл, утасны дугааар И-мэйл: Irgenii.ziwlul@gmail.com; erdene_bz@yahoo.com 

Утас: 70131400, 9999 2097 

Вебсайт  Байгаа mecc.mn 

mailto:Irgenii.ziwlul@gmail.com
mailto:erdene_bz@yahoo.com


Facebook Байгаа / Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл 

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Байгаа / улирал бүр санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан 

гаргадаг. 

Ажиллагсдын тоо Оффисдоо өдөр тутам 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын алба тай 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  

 “Экологи” сонин сар бүр тогтмол гаргадаг.  

 



“Ой Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл”-ийн гишүүн байгууллагын мэдээлэл 

17. Монголын байгаль орчныг хамгаалах холбоо 

Байгууллага, нөхөрлөл,  орон 

нутгийн гишүүн 
Холбогдох мэдээлэл 

Байгууллагын зорилго 
 

Монгол орны байгаль орчныг эзний ёсоор хайрлан хамгаалах, 

нөөц баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх,  экологийн 

тэнцвэртэй хөгжлийг хангах, хүн амын эрүүл, аюулгүй 

орчинд амьдрах эрхийг хангах, тэдгээртэй холбоо бүхий 

сургалт, сурталчилга, үзлэг, хяналт шалгалт явуулах, байгалиа 

дээдлэн хүндлэх уламжлалт зан заншил, арга ухааныг сэргээн 

хэвшүүлэх үйл хэрэгт иргэд, олон нийтийн хүч оролцоог 

өргөтгөн зохион байгуулах, байгаль орчныг хамгаалах зорилт 

бүхий төрийн бус бусад  байгууллагатай хамтран буюу 

эвлэлдэн нэгдэж ажиллах явдал мөн. 

 

Хүрээ: Үндэсний хэмжээнд, төв нь УБ-т, 21 аймагт байгаль 

хамгаалах салбар зөвлөлтэй, гишүүн байгууллагуудтай, 

гишүүнчлэлтэй, нийгэмд үйлчилдэг.  

Үндсэн чиглэл  1. Байгалиа хамгалах үйл хэрэгт иргэд, олон нийтийн 

хүч оролцоог өргөтгөн зохион байгуулах, олон 

нийтийн үзлэг шалгалт хийж илэрсэн дутагдлыг 

арилгуулах.  

2. Байгаль орчныг хамгаалах сэдвээр мэдээлэл 

сурталчилгаа хийх албан бус сургалтыг хүн амын 

дунд өргөнөөр зохион байгуулах.  

3. Байгалиа дээдлэн хүндэтгэх монгол уламжлалт зан 

заншлыг сэргээн хөгжүүлэх.  

4. Байгаль орчныг хамгаалах шинэ зорилт дэвшүүлэх 

Засгийн газрын байгууллагад санал оруулах, зөвлөх.  

5. Хуульд заасны дагуу төрийн гүйцэтгэх байгууллагын 

зарим чиг үүргийг гэрээ захиалгын зарим чиг үүргийг 

гэрээ захиалгын үндсэн дээр улсын төсөв зардлаар 

санхүүжиж гүйцэтгэх.  

6. Монгол орны байгаль орчныг эзний ёсоор хайрлан 

хамгаалах, нөөц баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн 

сэргээх, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйгээр 

экологийн аялал жуулчлал эрхлэх, дүрс бичлэгийн 

кино хийх, ном зохиол, ил захидал шуудангийн марк 

хэвлүүлэх зэрэг аж ахуйн үйл ажиллагааг эрхлэх.  

 

7. Байгаль орчныг хамгалах зорилт бүхий төрийн бус 

байгууллагатай хамтран буюу эвлэлдэн нэгдэж 

ажиллах.  

8. Олон улсын болон гадад орнуудын байгаль орчныг 

хамгаалах холбоо төвүүд, ивээн тэтгэгч 

байгууллагуудтай ажил хэргийн харилца тогтоож 

хамтран ажиллах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.  



Холбогдох нэр / хаяг МБОХХ 

Имейл, утасны дугаар Macne_mon@yahoo.com 

Facebook Байгаа  

Мэдээ, тайлан гаргадаг эсэх   Байгаа  

Ажиллагсдын тоо 7 

Лого эсвэл тараах материал бий 

эсэх  
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