Өнөөдөр Төв аймгийн Лүн сумын Адуунчулуун хамтлаг, Бэлчээр ашмглах хэсгийн нийт
гишүүдийн хуралд сумын ИТХ-ын дарга, багийн ЗД, байгаль орчны байцаагч нар болон
“Жасыл” Холбооны ажилтнууд оролцож, тус БАХ-ийн нутаг дэвсгэрт энэ жил гадны малчдын
отор нүүдлийг яаж зохицуулах асуудлыг хэлэлцэв.
Бэлчээрийн даац одоо байгаа 13,2 мян хонь толгой малнаас 30 хувиар хэтэрсэн байна.
Иймд шийдсэн нь: бусад хамтлаг, баг, сум, аймгаас гадны отрын малыг оруулахгүй
байх, энэ талаар БАХ-ийн хяналтын 2 хүнтэй үнэмлэхтэй ажлын хэсгийг зохион байгуулах ,
бэлчээрийг өнжөөх, сэлгэх ажлыг хуваарийн дагуу зохион байгуулж, 2 жилийн хугацаагаар
ашиглаагүй байгаа өвөлжөө, хаваржааны бууцыг эргүүлэн хувиарлах, малчид БАХ-т мэдээлж,
зөвшилцөхгүйгээр гаднаас малчдын малыг авч оруулахгүй байх, хэрэв мал нэмж отроор
оруулсан нөхцөлд бэлчээрийн үнэлгээний 10-20 хувийн түвшинд хандивын хөрөнгийг
хамтлагийн бэлчээрийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд хандив болгохыг санал болгов.
Мөн хамтлагийн нутагт байгаа уул уурхайн компанд нийгмийн хариуцлагыг
дээшлүүлэх, малчдын бүлэгтэй хамтран ажиллах шаардах бичгийг бүх гишүүдийн гарын үсэг
зуурж хүргүүлэв. Хамтлагын нарийн бичгийн ажилтнаар
Ч.Мөнхцэцэгийг сонгов.
Today, in the Aduunchuluun community , PUG, Lun soum, of Tuv aimag, meeting attend
Head of Citizens 'Representative Khural, Bag governor, and environmental inspector of the soum, as
well as representatives of ED Association "JASIL" . Main issues was how to regulate the otor
migration of outsider herders into the community area. Pasture capacity is exceed in 30% than
existing 13,2 thous. SU animals.
Decisions: To organize a community pasture control group ;to avoid pasture degradation to
schedule pasture rotation, and shifting; to reallocate pastures which is not properly used for last 2
years ; herders do not get otor movement from outside without informing to the PUG ; if any urgent
need to allocate for otor than to contribute cost for rehabilitation pastureland at the 10-20% of its
economic and ecological value.
In addition, PUG members delivered letter to the mining company for social responsible
mining ; and lastly community members elect Ms..Ch.Munkhtsetseg , as the secretary of PUG.

