
ЭКО КЛУБ 

 2011 оноос эхлэн Эко клуб байгуулах төсөл хөтөлбөр боловсруулж, түүнийгээ 

амжилттай хэрэгжүүлж аймгийн төвийн болон сумдын ерөнхий боловсролын 

сургуулиудад эко клуб байгуулж эхэлсэн.  

Аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын 10 сургууль, сумдын ерөнхий 

боловсролын сургуулиудад 14 эко клуб байгуулан, аймгийн хэмжээнд нийт 24 эко 

клуб 1000-аад  гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Эко клубын зорилго нь байгаль орчноо хайрлан хамгаалж, байгалийн сайханыг 

таниулах, байгальтай зөв харьцаж, зүй зохистой ашиглахад сургах, дадлага туршлага 

олгоход тус дэм болох, өсвөрийн байгаль хамгаалагч бэлтгэх зорилготой.  

Жил болгон Эко клубын сурагчдад БОАЖГазар, Насан туршийн боловсролын 

төв, МАНУТХГХЗахиргаа, УЦОШГазрын мэргэжилтэн, сургагч багш нар хамтран 

Экологийн боловсрол олгох тухай, БОХамгаалах хуулиудын тухай ярьж, мөн хичээл 

зааж, клубуудын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэн, дэмжиж ажилладаг. 

Цаашдын зорилт  клубуудын ажлыг улам их дэмжин, төсөл хөтөлбөрүүдтэй 

холбож өгч, жил бүр зохион байгуулах хавар, намрын мод тарих өдөр, байгаль орчны 

тэмдэглэл өдөрүүдээр сурагчдыг идэвхтэй оролцуулан, хамтран ажиллах 

төлөвлөгөөтэй байна.  

ЭКО КЛУБ, НОГООН ПАСПОРТ 

"Хандлагаа өөрчилье" уриатай  "Ногоон паспорт-Монгол орон даяар" аянд 

ЕБС-ын эко клубын 1000 гаруй сурагчид  нэгдэж, ногоон паспорт эзэмшиж,  тус аянд 

нэгдэв. 

  



Өрх бүрт өсвөрийн байгаль хамгаалагч бэлтгэх, хүүхэд багачуудад байгаль 

орчныг хамгаалах талаар мэдлэг мэдээлэл олгох, бага наснаас нь байгаль орчинтой 

зөв харьцах дадал хэвшил суулгах зорилгоор “Ногоон паспорт” аяны хүрээнд 12 

сумаар явж, эко клубын ногоон паспорт эзэмшигч сурагчдад “Ногоон паспорт түүний 

ач холбогдол болон хөтлөх зааварчилгаа”-ны талаар сургалт, сурталчилгаа, 

уралдаан тэмцээнүүд зохион байгуулан ажилласан билээ. 

  

  

“Ногоон паспорт-Монгол орон даяар” аяны хүрээнд Улс даяар зохион 

байгуулагдсан “Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутнаас татгалъзя” видео бичлэгийн 

уралдаанд ЕБСургуулиуд идэвхтэй оролцож, аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын 

1-р сургуулийн ногоон паспорт эзэмшигч эко клубын сурагчид тэргүүн байр эзэлж, 

Улаанбаатар хотод Найрамдал олон улсын хүүхдийн зусланд зохион байгуулагдсан 

“Эко клубын ногоон паспорт эзэмшигч багш сурагчдын” уулзалтанд оролцсон. 



   

“Ногоон паспорт” аяны үргэлжлэл “Ногоон төгөл” модлог ургамлын цуглуулагын 

цэцэрлэгт хүрээлэнг нээх ёслолын үйл ажиллагаанд УИХ-ын гишүүн, Баян-Өлгий 

аймгийн Засаг дарга БОАЖЯ-ны харъяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 

төлөөлөлүүд,  БОАЖГ-ын дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид болон ерөнхий 

боловсролын сургуулиудын “Ногоон паспорт” эзэмшигч эко клубын  багш, сурагчид, 

нутгийн иргэдийн төлөөлөл болсон нийт 200 гаруй иргэдийг  оролцуулан зохион 

байгуулсан.  

“Ногоон паспорт-Ногоон төгөл” модлог ургамлын цуглуулгын цэцэрлэг нь  

өсвөр үеийнхнийг байгаль орчныг хамгаалах, цөлжилт, элсний нүүдэл, уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн эсрэг мод тарих ажилд биечлэн оролцох, улмаар ойг танин мэдэх, ойн 

мэргэжлийг сонирхон судлахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Баян-Өлгий аймгийн 

онцлогт тохирсон 10-18 зүйл 750 гаруй модлог ургамлын суулгацыг хашаа 

хамгаалалт, сүүдрэвч, иж бүрэн усалгааны системийн хамт бүрэн хийж гүйцэтгэв.  

Энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэнг Баян-Өлгий аймгийн БОАЖГазар, “Ногоон 

паспорт” эзэмшигч эко клубын  багш, сурагчид хамтран цаашид өргөжүүлэн хөгжүүлж,  

өөрсдийн нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн болгон, хариуцан ажиллахаар болов.  

  



  

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 


