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Төсөл, хөтөлбөрүүд 

 

• Нийт 50 гаруй оронд төсөл хэрэгжүүлж байна 

 

Research/conservation  



Ази, Африк тивд төвлөрдөг 

 



Төлөөлөгчийн газар 

 

•Одоогоор 11 оронд төлөөлөгчийн газартай 



Монголд 2003 оноос Монгол Улсын Их Сургуультай 
хамтран Тал нутгийн түүчээ хөтөлбөрийг байгуулж 

үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.  



Олон улсын зуны сургалт 



Биологийн олон янз байдлын судалгаа 





Зэрлэг амьтдын зурган индекс 

 



Гарын авлага, бүтээл 



 

Бүс нутгийн улаан данс 





 

 
 
 
 
 



Heading goes here Зэрлэг амьтдын хууль бус худалдаа дэлхийн хэмжээнд     
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Хууль бус наймаа 

Амьтдын 
хууль бус 

худалдаа 

ТОМ 

бизнес 

$10-$20 billions 

Мансууруулах 
бодис 

Хуурамч бараа, 
бүтээгдэхүүн 

Хүний 
наймаа 

 
 

Зэрлэг 
амьтдын 
худалдаа 



20 тэрбум 

доллар  
их мөнгө 

үү? 
93 орны нэг жилд олох ДНБ-ээс илүү 

мөнгө 



Heading goes here Зэрлэг амьтны хууль бус худалдаа Монгол оронд  
 



Heading goes here The issue in Mongolia 
 
Зэрлэг амьтдын хууль бус худалдааны эсрэг  

• 2014 онд Лондон хотноо 
46 орон, ОУ-ын 11 
байгууллагын төлөөлөл 
цуглаж Лондоны 
тунхаглалыг баталсан 
 

• 2015 онд Казанд 
 

• 2016 онд Ханойд уулзалт 
хийсэн. Үүнд манай орон 
нэгдэн орсон.  
 

• Английн засгийн газрын 
санхүүжилтээр 34 оронд 
төсөл хэрэгжиж байна 



Heading goes here 

Зэрлэг амьтдын хууль бус худалдааны эсрэг  

олон улсын 3-р хурал  



Хуулийн хүрээнд 
ан амьтны 

нөөцийг 
тогтвортой 

ашиглах 

Хууль хяналтын 
ажилтнуудад 

сургалт зохион 
байгуулах 

Зэрлэг амьтдын 
хууль бус 

худалдааны 
өнөөгийн 
байдлыг 

тодорхойлох  

Олон нийтэд 
мэдээлэл түгээх 

 



Өрхийн судалгаа 
2016 оны 5-6-р сар 

 

4010 өрх 

25 судлаач 

9 дүүрэг 

13 аймаг 

39 сум 

8040 км 

4010 өрх 

25 судлаач 

9 дүүрэг 

13 аймаг 

39 сум 

8040 км 

Зэрлэг амьтдын 
хууль бус 

худалдааны 
өнөөгийн байдлыг 

тодорхойлох  



Зах зээлийн судалгаа  
2016 оны 10-11-р сар 

 

Улаангом  
Давст  

Боршоогийн боомт 

Жаргалант  
Булган  

Булганы боомт 

Даланзадгад  
Ханбогд  

Гурван тэс 
Гашуун сухайт боомт 

Шивээ хүрэн боомт 

 

Сайншанд  
Замын-үүд  

Замын-үүдийн боомт 

Баруун-Урт  
Эрдэнэцагаан 

Бичигтийн боомт 

Чойбалсан  
Хавиргын боомт 

Сүхбаатар   
Алтанбулаг  

Хиагтын боомт  
Өлгий   

Ногооннуур  
Цагааннуурын 

боомт 

Зэрлэг амьтдын 
хууль бус 

худалдааны 
өнөөгийн байдлыг 

тодорхойлох  



Зэрлэг амьтдын 
хууль бус 

худалдааны 
өнөөгийн байдлыг 

тодорхойлох  



Зэрлэг амьтдын 
хууль бус 

худалдааны 
өнөөгийн байдлыг 

тодорхойлох  



Хууль хяналтын 
ажилтнуудад 

сургалт зохион 
байгуулах 



• Сар бүр 18-65 насны 850,000 
хэрэглэгчид мессеж илгээх 

• Богино хэмжээний видео 
• Олон нийтийн цахим сүлжээгээр 

мэдээлэл хүргэх 
 

TEXT MESSAGES TELEVISION ADVERTS ARTICLES BROCHURES POSTERS 

Олон нийтэд 
мэдээлэл түгээх 







 



 

 

Анхаарал тавьсанд 
баярлалаа 

 


