
 
                   Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт хамтран  

 ажиллах 21-02 тоот гэрээний 2 дугаар хавсралт 
 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд  Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргатай 
байгуулсан 2021 онд хамтран ажиллах гэрээний биелэлт 

2021.11.04 
Д/д Үндэслэж буй бодлогын 

баримт бичиг 
Санхүү 
жилтийн 
эх 
үүсвэр 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин  Хүрэх 
түвшин 

Хүрсэн түвшин Хувь  

 Зорилт 1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БАГЦ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 
1 1 Байгаль орчны эсрэг  гэмт  

хэрэг зөрчлийг бууруулах 
зорилгоор нэгдсэн хяналт 
шалгалт зохион байгуулах 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн хэмжээнд 
12 удаа хяналт, 
шалгалт хийгдсэн 
байна. 

Хууль 
хяналтын 
байгуулгуудтай 
хамтарсан 6 
удаа хяналт 
шалгалтыг 
зохион 
байгуулсан. 

Аймгийн 
хэмжээнд 6 
удаа 

2021 онд холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд 
хамтарч хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 
5 удаа зохион байгуулж, илрүүлсэн зөрчил 20, 
Торгууль, нөхөн төлбөр 11.737.370 мянган 
төгрөгийн барагдуулалт хийгдсэн.Монгол Алтайн 
нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны 
зүгээс холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд 
хамтарсан болон бие даасан удирдамжийн 
давхардсан тоогоор төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 
52 удаа, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 66, 
гүйцэтгэлийн шалгалт 45, урьдчилсан хяналт 
шалгалт 51 удаа нийт давхардсан тоогоор 216 
удаа хяналт шалгалт хийсэн. Хяналт шалгалтын 
үр дүнд 2021 онд зөвшөөрөлгүй мод бэлтгэсэн гэх 
гэмт хэргийн шинжтэй 3 зөрчлийг шалгаж хууль 
хяналтын байгууллагад шилжүүлж, 2 зөрчлийг 
шалгаж нийт 0.8 сая төгрөгийн торгууль тавьж, 1.2 
сая төгрөгийн нөхөн төлбөр оногдуулж төлбөрийг 
бүрэн барагдуулж ажилласан. 
Хөх Сэрхийн нурууны Улсын тусгай 
хамгаалалттай газрын хамгаалалтын 
захиргаанаас төлөвлөгөөт 57, төлөвлөгөөт бус 2, 
гүйцэтгэлийн шалгалт 4 удаа нийт 63 удаагийн 
хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан.                             

 
 
 
 
 
100% 

2 2 Байгаль хамгаалагч, 
идэвхтэн байгаль 
хамгаалагч нарыг 
чадавхжуулах сургалт 
зохион байгуулах 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

2 удаагийн 
сургалт зохион 
байгуулсан байна. 

Чадавхжуулах 
сургалт 1 удаа 
зохион 
байгуулсан. 

 Сумдын байгаль хамгаалагч нарт чадавхижуулах 
сургалтыг Zoom програмаар сургалтыг 2 удаа 
зохион байгуулан ажиллаж, тодорхой хугацаатай 
үүрэг даалгавар өгч ажиллаж байна. Мөн Монгол 
Улсын  Засгийн  газрын  Хэрэг эрхлэхгазраас   
зохион   байгуулсан   “Үр   дүнд суурилсан   
бодлого,   төлөвлөлт,   хяналт-шинжилгээ,   

100% 



үнэлгээ”   цахим   сургалтад Монгол Алтайн 
нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны 
албан хаагчид   хамрагдсан.                         

3 3 Байгаль хамгаалагчдын  
нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэж, ажиллах 
нөхцөл боломжийг 
сайжруулах 

 10 сая 
төгрөг  
/Орон 
нутгийн 
төсөв / 

Албан хаагчдыг 2 
удаагийн  сургалтад 
хамруулсан байна. 
5 тээврийн 
хэрэгслэлээр 
хангасан байна. 
41 хүнийг 2 удаа  
эрүүл мэндийн 
үзлэгт хамруулсан 
байна. 

2020 онд 26 
байгаль 
хамгаалагчийг 
зуны 
хувцасаар 
хангасан 

Аймгийн 
Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын 
газрын 5 
байгаль 
хамгаалагчдыг 
мотоциклээр 
хангах 

2021 онд сумдын байгаль хамгаалагч нарын 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны 
хүрээнд орон нутгийн төсвөөс 10.0 сая төгрөг 
шийдвэрлүүлэн Алтанцөгц, Баяннуур, Буянт, 
Дэлүүн сумдын байгаль хамгаалагч нарын албан 
хэрэгцээнд нь зориулсан мотоциклээр хангасан.  
 

100% 

4 4 Хандлагаа өөрчилье” уриа 
бүхий “Ногоон паспорт” 
аяныг ерөнхий 
боловсролын сургуулиудыг 
хамруулан хэрэгжүүлэх 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Нийт 20 сургалт 
зохион байгуулсан 
байна 

2020 онд 
ковид-19 
тахалын 
улмаас 

хойшлогдсон.  

Нийт 20 
сургалт 
зохион 
байгуулсан 
байна 

Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-ын Ганц модны 
аманд Таван салаа бага сургуулийн 12 сурагч, 1 
багштай хамтран эко аяллыг зохион байгуулав. 
 2021.04.22-ний өдөр гар зургийн уралдааныг 
онлайн хэлбэрээр зохион байгуулсан. 
ТХГН-ийн талаар сурталчилгааны ажлыг 6 удаа 
зохион байгуулж орчны бүсийн 125 өрхийн 380 
иргэнийг  хамруулав. 
“Монгол Улсын Улаан номыг хэн саин мэдэх вэ?” 
цахим уралдааныг Монгол Алтайн нурууны УТХГ-
ын хамгаалалтын захиргаа,  аимгиин Боловсрол, 
Сое ̈л, Урлагиин газар, Хөх Сэрхиин нурууны 
УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа хамтран 9-11 
дүгээр ангийн сурагчдын дунд амжилттай зохион 
байгууллав. 
 Уралдаанд 57 сурагч бүртгүүлсэн ба 1 дүгээр 
даваанд 50 сорил google forms-оор,  2 дугаар шат 
30 сорил zoom, kahoot програмуудаар онлайнаар 
өгөгдөж, сурагчид идэвхтэй оролцов. Сурагчдыг 
шилдэг номын дээжээр Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан шагнасан.  Уралдааныг жил бүр 
онлайнаар уламжлалт болгон зохион 
байгуулахаар боллоо. 
Мөн “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний нээлтэд 
эко клубын сурагчид оролцож, өөрсдийн санаа 
бодлоо илэрхийлж, “Ногоон паспорт-ногоон төгөл” 
цэцэрлэгт хүрээлэнд ногоон паспорт эзэмшигч 
сурагчид мод тарьлаа. 9-р сарын 6,7,8-ны 
өдрүүдэд  Цагааннуур, Ногооннуур, Алтанцөгц, 
Баяннуур  сумдын сургуулийн захирал нартай 
уулзаж эко клубуудыг эко сургууль болгох дэд 
хөтөлбөр боловсруулах талаар санал солилцож 
ажиллав.                                                

 
 
 
 
 
 
100% 



5 5 Байгалийн нөөцийн хамтын 
менежментийн 
нөхөрлөлийн үйл 
ажиллагааг дэмжих 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

БНХМН-ийн үйл 
ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлсэн 
байна  

Арга зүйн 
зөвлөгөө өгч 
ажилласан 

БНХМН-ийн 
үйл 
ажиллагаанд 
дэмжлэг 
үзүүлсэн 
байна  

Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн 19 
нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж, амьтны 
болон байгалийн ургамлын мэргэжлийн 
байгууллагуудын зөвлөмж хүргүүлэн хэрэгжилтэнд 
хяналт тавьж, мониторингийн судалгааг хийх 
ажилд арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.                                            

 
 
100% 

6 6 Шинэчлэн батлагдсан БОХ 
маягтын мэдээллийг 
хуулийн хугацаанд оруулах 

- 
Байгаль орчны 
статистик 
үзүүлэлт 
сайжирсан байна. 

2019 онд БОХ 
маягт 

шинэчлэн 
батлагдсан. 

Байгаль 
орчны 
статистик 
үзүүлэлт 
сайжирсан 
байна. 

БОАЖЯамны статистик мэдээллийн санд  БОХ-1-
9 хүртэлх маягтыг сумаас авч тус бүрээр оруулан  
холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр ханган 
ажиллаж байна. 

 

 
100% 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
7 

Байгалийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах 

- Аймгийн хэмжээнд 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хууль заасан хувь 
хэмжээнд хүргэсэн 
байна.   

2020 оны 12 дугаар 
сарын 20-ны 
байдлаар БНАТ-
ийн орлого нийт   
мянган төгрөг 
төвлөрүүлээд 
байна. Үүнээс: 
         Ойн нөөц-85 
хувиар 
         Усны нөөц-
55хувиар 
         Рашаан-55 
хувиар 
         Ан амьтан 50 

хувиар 
Газрын нөөцийн 

төлбөрийн орлого-
30 хувиар тус тус 

эргэн 
зарцуулагдсан 

Аймгийн 
хэмжээнд 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хууль заасан 
хувь 
хэмжээнд 
хүргэсэн 
байна.   

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар сумдын Засаг 
дарга нарт албан тоотоор хандаж ажиллаж, 
хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг, зохион 
байгуулан ажиллаж байна. 
2021 онд 66.6 сая төгрөгийг байгаль хамгаалах 
нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулсан.                                          

 

 
 

70% 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
8 

БОХ-1-10 хүртэл 
маягтуудыг сумаас авч 
БОАЖЯамны статистик 
мэдээллийн санд оруулж 
холбогдох газруудад мэдээ 
мэдээллээр ханган 
ажиллах. 

- БОХ-1-10 хүртэл 
маягтуудыг 
сумаас авч 
БОАЖЯамны 
статистик 
мэдээллийн санд 
оруулж холбогдох 
газруудад мэдээ 
мэдээллээр 
ханган ажиллах. 

Цахим 
мэдээллийн 
санг тогтмол 
баяжуулна 

БОХ-1-10 
хүртэл 
маягтуудыг 
БОАЖЯамны 
статистик 
мэдээллийн 
санд 
оруулав. 

 
 
БОАЖЯамны статистик мэдээллийн санд  БОХ-1-
9 хүртэлх маягтыг сумаас авч тус бүрээр оруулан  
холбоогдох байгууллагуудыг мэдээллээр ханган 
ажиллаж байна.                                                        
 

 
 
 
100% 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
9 

Аймгийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа, үйлдвэрлэл 
явуулдаг иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудыг 
БОНБЕҮнэлгээнд 
хамааруулан, 
шаардлагатай аж ахуйн 

- Аймгийн хэмжээнд 
үйл ажиллагаа, 
үйлдвэрлэл 
явуулдаг иргэн, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагуудыг 
БОНБЕҮнэлгээнд 
хамааруулан, 

 
 
 
Төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж 
ажилласан 
байна. 

- 

 
 
2021 онд нийт 211 иргэн аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын төслийн баримт бичигт 
БОНБЕҮнэлгээний дүгнэлт гаргаж, 43 аж ахуйн 
нэгжийн байгаль орчны хамгаалах менежментийн 
төлөвлөгөөг батлуулж үйл ажиллагаанд хяналт 

 
 
 
 

100% 



нэгжүүдийн байгаль орчны 
хамгаалах 
менежментийнтөлөвлөгөөн
ий биелэлтэнд хяналт 
тавьж ажиллах. 

шаардлагатай аж 
ахуйн нэгжүүдийн 
байгаль орчны 
хамгаалах 
менежментийн 
төлөвлөгөөний 
биелэлтэнд хяналт 
тавьж ажиллах. 

тавин ажиллаж байна. 
 

 ЗОРИЛТ 2. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Байгальд ээлтэй 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 
орон нутагт сурталчлан 
таниулж, эко тэмдэг, ногоон 
гэрчилгээ бүхий орон 
нутгийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын тоог 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
арга хэмжээг дэмжин 
ажиллах 

 
 
ОНС 

Эко тэмдэг, ногоон 
гэрчилгээ бүхий 
орон нутгийн аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагын тоог 
нэмэгдүүлсэн 
байна. 

ЕБС-ийн 24 
сургууль 
ногоон 

гэрчилгээ 
авсан. 

Аймгийн 
хэмжээнд 

Эко тэмдэг, 
ногоон 

гэрчилгээ 
бүхий орон 
нутгийн аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагы

н тоог 
нэмэгдүүлсэ

н байна. 

Аймгийн хэмжээнд Эко тэмдэг, ногоон гэрчилгээ 
бүхий орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
тоог нэмэгдүүлэх тал дээр судалгааны ажил 
хийгдэж байна.                                    
                                                                                     

30% 

 
 
 
 
11 

 
 
 
 
2 

“Эко  жорлон” арга 
хэмжээний хүрээнд Төв, 
суурин газрын гэр 
хорооллын нүхэн жорлонг 
үе шаттайгаар стандартын 
шаардлагад нийцүүлэх 

 
 
 
ОНС 

100-аас доошгүй 
нүхэн жорлонг 
стандартын 
шаардлагад 
нийцүүлж, 
хөрсний 
бохирдлыг 
бууруулсан байна.  

Улаанхус, 
Дэлүүн, Толбо, 

Сагсай, 
Цэнгэл, Бугат 

сумдад эко 
жорлон 

байрлуулсан. 

Аймгийн 
хэмжээнд 100-
аас доошгүй 

нүхэн жорлонг 
стандартын 
шаардлагад 
нийцүүлсэн 

байна.  

Гадаадын тусламжаар 8 эко жорлон байрлуулах, 
100 гаруй айлын нүхэн жорлонг стандартын 
шаардлагад нийцүүлэх ажил хийгдсэн. 
Аймгийн хэмжээн дэхь ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн 
жорлонгийн судалгааг гаргаж БОАЖЯамны 
хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн 
удирдлагын газарт хүргүүлэн ажиллаа.                              

 
100%         

 ЗОРИЛТ 3. ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
1 

Байгалийн давагдашгүй 
хүчин зүйл тохиох нөхцөлд 
зэрлэг амьтдад зориулж 
биотехникийн арга хэмжээ 
авах 

 
 
 
 
 
5 сая 
төгрөг 
/ Орон 
нутгийн 
төсөв/ 

Биологийн олон янз 
байдлын үндэсний 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 
төлөвлгөөний 
2.4.8.11 дэх ажил  
байгаль, цаг 
агаарын нөхцөл 
хүндэрсэн үед 
зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчныг 
тэтгэх, сайжруулах, 
хамгаалах арга 
хэмжээ авсан байна. 

6 бүс нутаг 5 
сумын 

байршилд био 
техникийн арга 

хэмжээ авах 
ажлыг зохион 
байгуулсан. 

 

Аймгийн 
хэмжээнд 3 
бүс нутаг, 6 

сумын 
тодорхой 
байршилд 

арга хэмжээ 
авсан байх 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Баян-
Өлгий аймгийн Засаг даргатай 2021 онд Байгаль 
орчин, Аялал жуулчлалын салбарт хамтран 
ажиллах №21-02 тоот гэрээ болон Амьтны 
аймгийн тухай хуулийн  6 дугаар зүйлийн 6.1.8  
био техникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 
талаар заасны хүрээнд туурайтан ан амьтан 
Аргаль хонь, Янгир ямаа, Халиун буга зэрэг 
амьтны хаваржиж буй бүс нутаг болох Дэлүүн 
сумын “Хөх сэрх” ДЦГазар болон Улаанхус сумын 
“Баянзүрх” агнуурын бүс нутгийн  “Харуул”, Толбо 
сумын “Хоторжон”, Ногооннуур сумын “Бахлаг” 
“Модон овоо”, Буянт сумын “Хаалгат” ангийн бүс 
нутгуудад аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ний ажлын 

100% 



удирдамжийн дагуу 5 сая төгргийн хужир, давс 
тавих био техникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх  
ажлуудыг  зохион байгуулав.                                                              
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Агаарын чанарыг 
сайжруулах бүс тогтоож, 
бүсэд мөрдөх журмыг 
БОАЖ-ын сайд, аймгийн 
Засаг даргын хамтарсан 
тушаал, захирамжаар 
батлах 

 
- 

Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын 

сайд, аймгийн Засаг 
даргын хамтарсан 

тушаал, 
захирамжийг 
батлуулсан 

байна.Тус бүсэд 
орших гэр 

хорооллын айл 
өрхүүд шөнийн 

цахилгаан 
хэрэглээний  (100%) 

хөнгөлөлт эдлэх 
боломж бүрдэнэ 

2020  онд 12  
бүсээр  

тогтоосон 
байна.   

Баян-Өлгий, 
аймгийн 
агаарын 
чанарыг 

сайжруулах 
бүсийг 

шинэчлэн 
тогтооно 

Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн зураглалыг 
гаргаж, бүсэд мөрдөх журмын төслийг 
боловсруулан холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудаас санал авч, хянуулахаар яаманд 
хүргүүлээд байна.  

 

 
 

90% 

 
 
 
 
14 

 
 
 
 
3 

Амьтны тухай хуулийн 22.5-
д заасны дагуу агнуурын 
бүс нутгийн менежмент 
хариуцагчийн гэрээг 
байгуулах 

- Эхний ээлжинд нэг 
жилийн 

хугацаатайгаар, 
цаашид арван 

жилийн 
давтамжтайгаар 30 

хүртэл жилийн 
хугацаатайгаар 

байгуулж ан амьтны 
зохистой ашиглалт, 
тогтвортой өсөлт, 
хамгаалалтыг бий 
болгосон байна.  

Агнуурын бүс 
нутагийн 17 
менежмент 

хариуцагч ХХК-
тай гурвалсан 

гэрээ 
байгуулан 

хэрэгжилтэнд 
хяналт тавьж 

ажиллаж 
байна. 

Агнуурын бүс 
нутагт 

 
“Мармара интернешил” ХХК, “Ханамаротур” ХХК, 
“Адвенчир турс” ХХК-иудтай менежмент 
хариуцагчийн гэрээ байгуулж, 19 агнуурын бүс 
нутгуудын менежмент хариуцагч гэрээний 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

 

 
 
 

100% 
 

15 4 

Өлгий хотын орон сууц, 
нийтийн эзэмшилийн 
гудамж талбайд, ангилан 
ялгах нэг загвартай хогийн 
савтай болгох 

- 

Өлгий хотын орон 
сууц, нийтийн 
эзэмшилийн 

гудамж талбай 
хогийн савтай 
болсон байна. 

Өлгий сумын 8 
дугаар баг 
буюу гэр 

хороололд 2 
хогийн сав 

байршуулсан. 

Өлгий хотын 
орон сууц, 
нийтийн 

эзэмшилийн 
гудамж 
талбай 

Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас 
стандартын шаардлага хангасан нэг загварын 
ангилан ялгах хогийн савтай болох талаар заавар, 
зөвлөмж, чиглэл өгч ажилласны хүрээнд Өлгий 
сумын хэмжээнд 13 байгууллага, аж ахуйн нэгж 
ангилан ялгах хогийн сав байршуулсан. Мөн УИХ-
ын гишүүний багцын 300.0 сая төгрөгөөр 170 
ширхэг нэг загварын ангилан ялгах хогийн сав 
хийлгэсэн боловч хил хаалттай тул оруулж ирж 
чадахгүй байна.                                                                

 
 
 
90% 

16 5 Байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагаанаас 
үүсэх хог хаягдлыг ангилан 
ялгах дахин ашиглах 
зориулалтын цэгт хаях зөв 
ухамсар сэтгэлгээтэй иргэд 
болон сургуулийн насны 

 
Хог хаягдлын 
ангилан ялгах 
сургалт, үйл 
ажиллагааг 

зохион байгуулсан 
байна. 

 
 

Сургалт зохион 
байгуулаагүй. 

Аймгийн 
хэмжээнд 

Хог хаягдлыг ангилан ялгах дахин ашиглах 
зориулалтын цэгт хаях зөв ухамсар сэтгэлгээтэй 
иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдэд орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллээр сурталчилгаа явуулсан. 
“Тоглоомын аргаар хог хаягдлыг ангилан ялгахад 
сургах” сургалтын хөтөлбөрийн дагуу төслийн 
хүрээнд цэцэрлэг болон бага ангийн насны 

 
 
 
100% 



хүүхдүүдэд төлөвшүүлэх 
сургалт, сурталчилгаа 
болзолт уралдаан зохион 
байгуулах 

хүүхдүүдэд хог хаягдлыг багасгах, дахин 
боловсруулах, ангилан ялгах талаар ойлголт өгөх 
3 багц модон тоглоом хийлгэв. 9 дүгээр сард 
ерөнхий боловсролын сурагчдад төлөвшүүлэх 
сургалт, сурталчилгааны ажил хийж байна.                                     

17 6 

Олон улсын, улсын болон 
орон нутгийн чанартай авто 
зам, замын байгууламж, 
зурвас газрын хог хаягдлыг 
цэвэрлэх, цуглуулах, 
тээвэрлэх үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих 

 

Олон улсын, 
улсын болон орон 

нутгийн 
чанартай авто 

зам, замын 
байгууламж дагуу 
20 км газарт  хог 

хаягдлыг  
бууруулсан байна 

Улсын болон 
орон нутгийн 

чанартай авто 
зам дагуу  хог 
тээвэрлэлтийн 
хуваарь болон 
ил задгай хог 

хаягдлыг 
хаяхгүй байх 

тэмдэг 
тэмдэглэгээ, 

хогийн сав 10ш 
байршуулсан 

Хилийн 
цэргийн 1, 2, 

3 дугаар 
заставуудын 

хур хогийг 
цэвэрлэх 

 

Аймгийн хэмжээнд 5 дугаар сар болон 10 дугаар 
сард 2 удаа “Хоггүй Өлгий - Цэмцгэр хот” нэрэн 
доор бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажил зохион 
байгуулсан. Уг цэвэрлэгээнд аймгийн төвийн 
болон сумуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх 
аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд, сургууль, 
цэцэрлэгийн ажилтан нар оролцож  өөрсдийн  
байгууллагын орчин тойрны 50 м газарт хар 
замын дагуу хуурай хог хаягдлыг ачиж хогийн 
нэгдсэн цэгт хүргэсэн болно. Энэ удаагийн 
цэвэрлэгээнд 160 гаруй аж ахуйн нэгж, албан 
байгууллага оролцож 50 гаруй хуурай хог 
хаягдлыг ачиж, хотын өнгө төрхийг хэвийн 
байдалд оруулах ажилд идэвхитэй оролцсон. 
Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-ын орчны бүсийн 
Хилийн 0135 дугаар салбар болон Дэлүүн сумын 2 
дугаар сургуулийн ажилтан албан хаагчдыг 
цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах тус 
байгууллагуудаас гарч буй ахуйн гаралтай хогийг 
цэвэрлэж Хар уул багийн нэгдсэн хогийн цэгт 
төвлөрүүлсэн байна. 
Алтай Таванбогдын байгалийн цогцолборт газарт 
дахвардсан тоогоор 2000 гаруй автомашин, 12000 
гаруй жуулчин нэвтэрсэн ба 25 тн хогийг 
цэвэрлэж, төвлөрсөн цэгт хүргүүлэн ажиллав.               

 
 
 
 
 
 
100% 

18 7 
Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
аюултай хог хаягдлыг түр 
хадгалах, цуглуулах, 
тээвэрлэх, хадгалах, дахин 
боловсруулах, устгах үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, 
үүсгэгчийн мэдээллийн 
санд бүртгүүлсэн байх 

 

  50 доошгүй 
үүсгэгчийг 

мэдээллийн санд 
оруулах 

Нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд 

аюултай хог 
хаягдлын үүсгэгч 

нарыг бүртгэн, 
бүртгүүлэн 
бүртгэлийн 

дугаар олгогдон 
мэдээллийн санд 

баяжилт 
хийгдсэн байна. 

13 суманд 
үйл 

ажиллагаа 
эрхэлж 

байгаа  50 
аж ахуйн 

нэгж 
байгууллагуу
д хамрагдсан 

байна. 

Аюултай хог хаягдлын үйл ажиллагаа эрхэлж 
байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын аюултай 
хог хаягдлын түр хадгалалтад холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагуудын ажилтнуудтай 
хамтран хяналт тавьж, зааварчилгаа өгч, аймгийн 
хэмжээний аюултай хог хаягдал үүсгэгч 22 аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудын мэдээ, тайланг авч 
нэгтгэж  байгаль орчны мэдээллийн сан дахь хог 
хаягдлын мэдээллийн санд www.eic.mne/waste 
бүртгүүлсэн.                               

 
 
100% 

19 8 Үйлдвэрлэгч болон 
импортлогч нь 
бүтээгдэхүүний хаягдал, 
тэдгээрийн сав, баглаа 

 Үйлдвэрлэгч болон 
импортлогч нь 
бүтээгдэхүүний 

хаягдал, тэдгээрийн 
сав, баглаа 

Преслэх цехэд 
6 тн хог 

хаягдалыг 
цуглуулж 

Өлгий сумын 
хэмжээнд  

зохион 
байгуулна. 

Өлгий хотод үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн 
нэгжүүдэд өдөр тутам  гарсан дахин боловсруулах 
боломжтой хог хаягдлыг  цуглуулж хотод ачуулж 
байгаа преслэгч машинтай  “Музды-тау” 

 
 
70% 



боодлоос үүсэх хог 
хаягдлыг эргүүлэн 
цуглуулах ажлыг 
эрчимжүүлэх 

боодлоос үүсэх  
1000 тн-оос доошгүй 

хог хаягдлыг 
эргүүлэн цуглуулан 

преслэх цехэд 
шилжүүлэх  

шилжүүлж 38 
га газрын хог 

хаягдлыг  дарж 
булшилсан 

ХХКомпанид хүлээлгэж өгч байх талаар чиглэл 
өгсөн боловч ковид-19 цар тахалтай холбоотой 
ихэнх газар үйл ажиллагаа явуулаагүй болохоор 
тус компанид 2 тонн гаруй дахивар цуглуулсан 
байна.                                        

20 9 

Хог хаягдлыг цэвэрлэх үйл 
ажиллагаанд иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагыг 
татан оролцуулах, сургалт 
сурталчилгааны ажлуудыг 
зохион байгуулах 

 

Хог хаягдлын 
менежментийн 

талаар сургалт 4 
удаа зохион 

байгуулж, хэвлэл 
мэдээллийн 

хэрэгслэлээр сард  
1  удаа 

сурталчилсан 
байх  

2020 онд орон 
нутгийн хэвлэл 
мэдээлэлээр 6 

удаа 
сурталчилгаан
ы ажил зохион 
байгуулсан . 

Хог хаягдлын 
менежменти

йн талаар 
сургалтыг 

сум тус бүрд 
зохион 

байгуулж 
Аймгийн ТВ 
–ээр сард 1-

2 удаа 
сурталчилгаа 

явуулсан 
байх  

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 
07-ны өдрийн А/443 дугаартай “Цэвэр Ногоон 
Өлгий” аяныг зохион явуулах захирамж гарсан. Уг 
аяныг 2 үе шаттайгаар аймгийн хэмжээнд зохион 
явуулах удирдамж, төлөвлөгөө гарган, хог 
хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг 
сурталчилах, аймгийн орчны болон агаарын 
бохирдлыг бууруулах, нийтийн эзэмшлийн 
гудамж, зам, талбайн өнгө үзэмжийг сайжруулах, 
мод тарьж зүлэгжүүлэх, хог хаягдлыг цэвэрлэх, 
ачиж тээвэрлэх, хог хаягдалгүй, цэвэр орчинд 
амьдарч хэвших, хүрээлэн байгаа орчиндоо хог 
хаяхгүй байх зөв хандлагыг хүүхэд, залуучуудад 
хэвшүүлэх зорилгоор аймгийн бүх аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудыг татан оролцуулан, хийж байгаа 
ажлуудыг олон нийтэд хэвлэл мэдээлэлээр 
сурталчилж ажиллаж байна. Хог хаягдлын тухай  
хууль тогтоомжуудыг орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл болон цахим хэлбэрээр  
сурталчилж ажиллав.                                        

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
 
21 
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Тухайн орон нутагт уул 
уурхайн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй ААН, 
байгууллагуудыг нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд зэрлэг 
амьтдад зориулж хиймэл 
усан сан бүхий цөөрөм 
байгуулах 

 Хэт халалт, 
хуурайшилтын 

улмаас байгалийн 
тэнцвэр алдагдаж, 

цөлжилт, 
хуурайшилт, 

тоосжилт ихсэж 
усны хомсдол үүсэх, 

амьтад ангах, тоо 
толгой хорогдох 

эрсдлээс урьдчилан 
2-доошгүй уст цэгийг 

задгайлах арга 
хэмжээ авах 

2-3 уст цэгийг 
задгайлах арга 
хэмжээг авсан. 

1 цөөрөм 
байгуулсан  

 Аймгийн 
хэмжээнд 
хаана уст 

цэгийг 
задгайлах 

арга хэмжээ 
авах 

 
 
 
 
Одоогийн байдлаар тус аймгийн хэмжээнд уул 
уурхайн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байхгүй 
болно.                                                          
                                                                                   

 
 
 
 
 
100% 

22 11 Аймгийн Засаг даргын 
захирамжаар “Нөхөн 
сэргээлт-2024” нэгдсэн  
арга хэмжээг зохион 
байгуулах дэд ажлын хэсэг 
байгуулж, нөхөн 
сэргээлтийн ажлын 

ОНС Эвдэрч орхигдсон 
5 га талбайд 
нөхөн сэргээлт 
хийсэн байна 

2020 онд 6 га 
талбайд нөхөн 
сэргээлт 
хийсэн  

5 га талбайд 
нөхөн 
сэргээлт 
хийнэ, 
аймгийн 
ЗДТГ, 
БОАЖГ 

Ховд голын онцгой хамгаалалтын бүсэд хайрга 
олборлох зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан 
сэргийлэх шалгалтын график төлөвлөгөөний дагуу 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд хамтарч 
2021 оны 02 дугаар 22-ны өдрөөс эхлэн өдөр бүр 
Ховд голын эрэг дагуу өдөр, орой, шөнийн 
цагуудаар эргүүлийн хяналт шалгалт хийж, 

 
 
 
 
 
 
100% 



хэрэгжилтийг хангаж ил 
задгай хуримтлагдсан хог 
хаягдлыг цэвэрлэх, эргэж 
үүсгэхгүй байх арга хэмжээг 
авч, нөхөн  
сэргээлт хийх 

хамрагдана холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч  ажиллаж 
байна. Хяналт шалгалтаар Өлгий, Бугат сумын 
нутаг дэвсгэрт орших Ховд голын онцгой 
хамгаалалтын бүсээс хайрга олборлосон 6 
зөрчлийг илрүүлж, иргэн тус бүрт 200.000 төгрөг 
буюу нийт 1200.000 төгрөгийн торгууль ногдуулж, 
олборлосон хайргыг авсан газарт буцаан буулгаж, 
нөхөн сэргээлт хийлгүүлсэн. Мөн Бугат сумын 30 
айл өрх өөрийн өмчлөлийн хашаа дотроос хууль 
бусаар хайрга олборлон борлуулж байсныг 
илрүүлэн, таслан зогсоож эвдэрсэн газарт нөхөн 
сэргээлт хийлгэсэн. Мөн Цэнгэл суманд шар 
шавар олборлосон 0,5 га газарт “Цэнгэл тоосго” 
ХХК, Буянт суманд хайрга олборлосон 1 га газарт 
“Нур едил” ХХК, Ногооннуур сумын нутаг дэсгэрт 
бичил уурхайн олборлолтод өртсөн 0.37 га 
талбайд "Сунхар" нөхөрлөл тус тус техникийн 
нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгэсэн.                                                                             

 ЗОРИЛТ 4. УСНЫ НӨӨЦИЙГ ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ, ХАМГААЛАХ 
23 1 

Булаг шандны эхийг 
хамгаалж, орчныг 
тохижуулах 
 

 
 
6 сая 
төгрөг  

Усны нөөцийг 
хомсдож 
бохирдохоос 
хамгаалж, 3-аас 
доошгүй булаг 
шандын эхийг 
хашиж хамгаалсан 
байна. 

2020 онд 
Цэнгэл, Буянт, 
Сагсай сумдад 
тус бүрт нэг 
ширхэг булаг 
шандын эхийг 
хамгаалах, 
тохижуулалт 
хийгдсэн. 

3-аас 
доошгүй 
булаг 
шандны 
эхийг 
хамгаалж, 
орчныг 
тохижуулсан 
байна. 

Дэлүүн, Толбо, Булган сумдын нутаг  дэвсгэрт тус 
бүр 1 булаг, шандны эхийг хашиж хамгаалах 
ажлыг “Хотын цамхаг” ХХК хийж гйүцэтгэсэн.                  

100% 

24 2 

Аймгийн төвийн хүн амын 
ус хангамжийн эх үүсвэрийн 
хамгаалалтын бүсийг 
тогтоож, ИТХ-д оруулж 
хэлэлцүүлэн тогтоол 
гаргуулах ажлыг зохион 
байгуулах 

 

ИТХ-д оруулж 
хэлэлцүүлэн 
тогтоол 
гаргуулсан байна. 

- 
Аймгийн 
төвд 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 3 дугаар сарын 
01-ний А/129 тоот захирамжаар  нийт нутаг 
дэвсгэр дэх усны сан бүхий газар, усны эх 
үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, 
эрүүл ахуйн хориглолт ба хязгаарлалтын бүсийг 
тогтоох санал боловсруулах ажлын хэсэг 
байгуулагдан ажиллаж, судалгааны ажил, 
зураглал хийсэн. Одоо аймгийн ИТХ-аар 
хэлэлцүүлэхээр болоод байна.                                                  

 

70% 

25 3 Гадаргын усны тоо бүртгэл 
болон тооллогыг сав газрын 
захиргаадтай хамтран 
явуулж, улсын усны 
мэдээллийн санд оруулах 
ажлыг зохион байгуулах 

 

Мэдээллийн санд 
бүртгэгдсэн байх 

2020  оны гадаргын 
усны тооллогын 
ажлыг Усны тухай 
хуулийн 7.3 –т 
заасны дагуу 
зохион байгуулж 
ажиллав. Нийт  гол 
горхи 423, нуур 

Аймгийн 
хэмжээнд 

 
 
2021 оны гадаргын усны орон нутгийн тоо 
бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, Үүнд: Гол 
горхи – 422, булаг – 962, нуур- 1248, рашаан – 
32,гГар худаг – 5950, гний худаг – 538, услалтын 

 
 
 
 

100% 



тойром 1249 , булаг 
шанд 971,  рашаан 
-24, мөстөл -31, 
усан сан хөв 
цөөрөм- 2, 
услалтын систем -
16, цэвэрлэх 
байгууламж -1, 
үерийн 
хамгаалалтын 
далан -5, гар худаг 
-4912, гүний худаг  - 
490 тус тус 
тоологдсон 

систем 16, цэвэрлэх байгууламж – 1, хөв цөөрөм – 
2, мөстөл -31, үерийн хамгаалалтын далан -5ш тус 
тус тоологдсоныг мэдээллийн санд бүртгэх ажил 
хийгдсэн.                               

       

26 4 

Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад усны тоолуур 
суурилуулах ажлыг зохион 
байгуулах 

 

Усны тоолуур 
суурьлуулж, усны 
нөөцийг хэмнэсэн 
байна. 

Ус ашиглагч 53 
айл өрх, 18 аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллага 
усны тоолуур 
суурилуулсан. 

Аймгийн 
хэмжээнд  

Тоолуургүй ус ашиглагч аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад шаардлага тавьж албан бичиг 
хүргүүлэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг 
тоолууржуулах ажлыг нийтийн аж ахуй 
үйлчилгээний “Суат” ХХК-тай хамтран зохион 
байгуулж ажилласнаар нийт 50 гаруй аж ахуй 
нэгж, байгууллага, 140 гаруй айл өрх усны тоолуур 
суурилууласан болно.           
 

100% 

 
 
 
 
 
 
27 

 
 
 
 
 
 
5 

Ус бохирдуулагчийн 
тооллогыг сав газрын 
захиргаадтай хамтран 
явуулж, улсын усны 
мэдээллийн санд оруулах, 
холбогдох газарт тайлагнах 

 

Улсын усны 
мэдээлийн санд 
ус 
бохирдуулагчийн 
тооллогын 
мэдээллийг 
оруулсан байна.  

Аймгийн Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын 
газрын даргын 
баталсан 
удирдамжийн 
дагуу ус 
бохирдуулагчийн 
тооллогыг Ховд 
гол Харнуурын 
сав газартай 
хамтран 13 сум 
нэг тосгонд хийх 
ажлыг зохион 
байгуулсан. 

Аймгийн 
хэмжээнд  

Ус бохирдуулагчийн тоо бүртгэлийг  7 дугаар сард 
зохион байгуулж нийт 480 гаруй ус бохирдуулагч 
тоологдсныг мэдээллийн санд оруулсан. 

 

100% 

28 6 Засгийн газрын 2019 оны 
316 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Ус 
бохирдуулсны төлбөрөөс 
хөнгөлөх 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
жагсаалт болон хөнгөлөлтийн 
хувь хэмжээ тогтоох 
журам”-д заасан үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж, 
хяналт тавьж ажиллах 

 Төсвөөс санхүүждэг 
эрүүл мэнд, 
боловсрол, 
халамжийн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг 
байгууллагын 
хаягдал усны чанарт 
хяналт тавих ажлыг 
зохион байгуулж, 
төлбөрөөс хөнгөлөх 
аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын 

- 

Аймгийн 
хэмжээнд 
Төсвөөс 
санхүүждэг 
эрүүл мэнд, 
боловсрол, 
халамжийн 
үйл 
ажиллагаа 
эрхэлдэг 
байгууллагуу

Ус бохирдуулагчийн тухай хууль тогтоомж түүнтэй 
нийцүүлэн гаргасан журамуудыг орон нутгийн 
радио хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан 
таниулж, мөн сумдын Засаг дарга нарт чиглэл 
хүргүүлэн, хяналт тавьж ажилласан. 

 

90% 



жагсаалтыг 
шинэчилсэн байна.  

д 

29 7 Усны мэдээллийн дэд санг 
шинээр үүсгэн байгуулан 
ажиллуулж байгаатай 
холбогдуулан Аймгуудын 
Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар, Сав 
газрын захиргаадын Усны 
мэдээллийг зохих заавар 
аргачлалын дагуу тогтмол 
хугацаанд ирүүлэх 

 

Мэдээллийн санд 
бүртгэгдсэн байх 

Хар ус нуур 
Ховд голын сав 
газраас дэд 
санг 
ажиллуулж, 
мэдээллийг 
тогтмол 
хүргүүлж 
байна. 

Аймгийн 
хэмжээнд 

Хар ус нуур Ховд голын сав газраас газрын дэд 
санд шаардлагатай мэдээ мэдээлэлийг цаг тухайд 
хүргүүлэн ажиллаж байна.                          
                                                                                              
                                                                                   

100% 

 ЗОРИЛТ 5. ОЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
30 1 

Аймгийн хэмжээний ойн сан 
бүхий 10 суманд ойн 
менежментийн төлөвлөгөө 
хийх  

 
 
13.0 сая 
төгрөг 

Ойг хамгаалах зүй зохиостой 
ашиглагдсан байна. 
2017 онд ойн менежментийн 
төлөвлөгөө хийгдсэн 

Аймгийн 
хэмжээнд  

Орон нутгийн төсвийн 13.0 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар ойн сан бүхий 10 сум болон аймгийн 
ойн менежментийн төлөвлөгөөг “Мөнх ногоон 
жодоо” ХХК-иар хийлгэв.  

 

                        
100% 

31 2 

Урд онуудад хийгдсэн 
ойжуулалтын ажлын 
арчилгаа усалгааны ажлыг 
шийдвэрлэх 

 
 
 
 
5.7 сая 
төгрөг 

Ойн зурвасын 
ургалтан 85 дээш 
амьдралтын 
хувьтай болсон 
байна 

19 сая 
төгрөгөөр 
усалгаа 
арчилгаанд 
зориулж 3 
худаг гаргасан. 

10 га талбайд 
ойн зурвас 
байгуулж, 85 
дээш амьдрах 
хувьтай 
болсон байна 

Урд онуудад хийгдсэн ойжуулалтын ажлын 
арчилгаа усалгааны ажлыг гүйцэтгүүлэхээр Сум 
дундын ойн ангитай гэрээ байгуулан онгоцны 
буудал явах хатуу хучилттай авто зам дагуу 
байгуулсан ойжуулалт, ойн зурвас болон Толбо 
чиглэлийн 10 га Ногоон хэрмийн ойн зурвас, Шинэ 
онгоцны буудал явах зам дагуу байгуулсан ойн 
зурвас, БОАЖГазрын ойн зурвас байгуулсан 3.5 га 
талбайд тус тус усалгаа арчилгааны ажлыг  хийж 
гүйцэтгэсэн.                                         

100% 

 
 
32 

3 

Мод үржүүлгийн газрын 
бүртгэл, тооллогын ажлыг 
Ойн бодлого 
зохицуулалтын газартай 
хамтран зохион байгуулах 

 

Ажлыг зохион 
байгуулж тайланг 
6 дугаар сарын 
20-ны дотор 
танилцуулсан 
байна 

 
 
 
Тооллогыг 
тогтмол хийж 
байна. 

Аймгийн 
хэмжээнд үйл 
ажиллагаа 
явуулж байгаа 
иргэн, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагын 
бүх мод 
үржүүлгийн 
газар 
хамрагдсан 
байна.  

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын мод 
үржүүлгийн газартай хамтран мод үржүүлгийн 
газрын бүртгэл, тооллогын ажлыг хийж, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.                                                          
 

100%               

33 4 
Таримал ой ургуулж, 
худалдах ажлыг зохион 
байгуулах төлөвлөгөө 
боловсруулсан байх 

 
Ажлыг зохион 
байгуулж 
тайлагнасан 
байна. 

Аймгийн 
төвийн ногоон 
хашааг 
хамгаалаж 
нөхөн тарилт 
хийсэн 

500 га 
талбайг 
тусгаарлан, 
төлөвлөгөөн
д тусгуулсан 
байна 

2022 онд аймгийн ойн менежментийн төлөвлөгөөг 
хийж батлуулах ба таримал ой ургуулж худалдах 
ажлыг төлөвлөж оруулахаар ажиллаж байна.                                  
                                                                                     

30% 



иргэдийн 
бүлгийн 
ойжуулсан 1,3 
га  талбайн 
бичиг 
баримтыг 
бүрдүүлж 
яаманд 
хүргүүлэв. 

34 5 

Бүх нийтээр мод тарих 
аяныг зохион байгуулж 
тарьсан модны арчилгаа 
хамгаалалтын арга хэмжээг 
зохион байгуулах, 
тайлагнах 

 

50000 дээш  
ширхэг мод 
ургуулсан байна. 

2020 онд 
112190 ширхэг 
2 төрлийн мод 
таригдсан. 

Хавар 
намрын мод 
тарих өдрийг 
зохион 
байгуулсан 
байна 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/443 дугаар 
захирамж гарган “Цэвэр- Ногоон –Өлгий” аяныг 2 
үе шаттайгаар зохион байгуулж ажиллав.  Аяны 
хүрээнд аймгийн хэмжээнд нийт 36232 ширхэг мод 
таригдсан. “Грин Алтан ирээдүй” ойн мэргэжлийн 
байгууллага нь Сагсай сумын нутаг дэвсгэрт 10 га 
талбайд ойжуулалтын ажил хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан 
“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний нээлтийг тус 
аймагт зохион байгуулан, энэ үеэр 41 байгуулага, 
ахуй нэгж, хувь иргэдийн оролцоотойгоор 8 
төрлийн 10000 модыг цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдэд 
тарив.                           

100% 

35 6 

Мод үржүүлгийн газрын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлж тарьц, суулгацын 
нөөцийг нэмэгдүүлэх, үр 
бэлтгэх байнгын болон түр 
талбайг байгуулах, арчлах, 

 

Өлгий сумын мод 
үржүүлгийн газарт 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
Тарьц, суулгацын 
нөөцийг 50 хувиар 
нэмэгдүүлэх 

2020 онд СДО 
анги улиас, 
бургасны 60 
мянган ширхэг 
сулгасыг 
мөчирөөр 
бэлтгэсэн 

СДО ангийн 
мод 
үржүүлгийн 
газар, үр 
бэлтгэх 
талбай 

Мод үржүүлгийн талбайн тарьц суулгацын нөөцийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор мөчир тарих газрын хөрс 
боловсруулалтын ажлуудыг хийж 40.000 гаруй 
ширхэг  улиас, бургас модны мөчир тарих ажлыг 
хийж гүйцэтгэсэн, ургалт нь 95-аас дээш 
амьдралтын хувьтай байна. Мөн Хөх Сэрхийн 
нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны мод 
үржүүлийн талбайгаас нийт 800 ширхэг бургасны 
тарьц бэлдэж  Дэлүүн сумын  төрийн болон 
төрийн бус байгууллага айл өрхүүдийг тарьцаар 
хангав.                                                      

100% 

36 7 

Ойг нөхөн сэргээх, 
байгалийн сэргэн ургалтыг 
дэмжих, ойжуулах ажлын 
хүрээнд Өлгий сумын 
ногоон хашааг шинэчлэн 
сайжруулах, нөхөн тарилт 
хийх 

 
 
 
 
10.0сая 
төгрөг  

45.6 га талбайн 
хашааг 
сайжруулах, 5 га 
талбайд нөхөн 
тарилт хийнэ 

2020 онд 
Өлгий сумын 
10-р багт 5 га 
газарт 
ойжуулалт 
хийгдсэн  

Өлгий сум  

Өлгий сумын мод тарьсан ногоон хашааг 
шинэчлэн сайжруулах зорилгоор Өлгий сумын Хот 
тохижуулах албатай гэрээ хийж үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж ажиллаж байна. Мөн БОАЖГ-ын  
харьяанд байгаа Ногоон паспорт-Ногоон төгөл” 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаанд гоёлын болон 
жимсний 570 ширхэг суулгацыг худалдан авч 
тарьж арчилан хамгаалж ургуулж байна. Мөн орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Өлгий сумын ногоон 
хашааг засварлах ажил хийгдэв.                

100% 



37 8 

“Ногоон паспорт-Ногоон 
төгөл” цэцэрлэгийг орон 
нутгийн өмчид бүртгэн авах, 
цаашид өргөжүүлж мод 
тарих, сургалт зохион 
байгуулах 

 
 
6.0 сая 
төгрөг  

3.0 га –аар 
өргөжүүлнэ 

2020 онд 
ногоон төгөл 
цэцэрлэгт 
хүрээлэнд 
2500 ширхэг 
гоёл, жимсний 
9 төрлийн мод 
таригдсан. 

Ногоон төгөл 
хашаанд  

Ногоон паспорт-Ногоон төгөл” цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн 3.5 га газарт урд онуудад болон энэ 
жилд таригдсан нийт 5000 ширхэг гоёлын болон 
жимсний моднуудыг усалгаа хийх зорилгоор худаг 
гаргаж ашиглалтад оруулан усалгаа хийж байна.  
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан 
“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 
Баян-Өлгийчүүд бид 10 жилийн хугацаанд 20 сая 
мод тарьж ургуулахаар уриалга гарган ажиллаж, 
энэ хүрээнд эрдэмтэн мэргэд, төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгжийн 
төлөөлөл болон эко клубын сурагчдын 
оролцоотойгоор мод тарьж ургуулах түүний 
арчилгаа хамгаалалтын талаар сургалт семинар 
зохион байгуулав.                                   
Сагсай сумын Улаан дэл гэх газарт мод услах 
ажил орон нутгийн санхүүжилтээр 6 сая төгрөгөөр 
энгийн  худаг гаргуулж усан хангамжийг 
нэмэгдүүлэх ажил хийгдсэнээр 20 га талбайг 
усаар хангах боломж бүрдэж 20 га талбайн 
усалгаа хэвийн явагдах боломж бүрдсэн.                        

100%                             

38 9 

Аймаг, сумын ойн 
менежмент төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж, 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах  

 Талуудын 
оролцоотойгоор 
аймаг, сумын ойн 
менежментийн 
төлөвлөгөөг /2021-
2025/ 
боловсруулж 
батлуулсан байна. 

2015-2018 онд 
ойн 
менежментийн 
төлөвлөгөөг 
батлуулан 
хэрэгжүүлсэн. 

Аймгийн 
хэмжээнд  

Орон нутгийн төсвийн 13.0 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар ойн сан бүхий 10 сум болон аймгийн 
ойн менежментийн төлөвлөгөөг “Мөнх ногоон 
жодоо” ХХК-иар хийлгэв.                                                                             
                                                                                   

100% 

 6.ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР 
39 1 Монгол Алтайн нурууны 

УТХГ хамгаалалтын 
захиргааны хариуцан 
хамгаалж байгаа алтайн 
зэрлэг сармисийг хамгаалах 
2 га газарт хамгаалалтын 
хашаа татах 

 

Зэрлэг сармисийн 
ургалт нэмэгдсэн 
байна. 

- 
Сагсай, 
Улаанхус 
сумын нутагт 

Алтайн зэрлэг сармисийг хамгаалах газрын 
байршлыг тодорхойлсон боловч төсөв хөрөнгө нь 
шийдэгдээгүй учраас түр хугацаагаар 
хойшлогдсон болно.            

30%                                    

40 2 
Газар нутгийг улсын болон 
орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтад авах 
төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

 
 

Улсын болон орон 
нутгийн тусгай 
хамгаалалтад 
авах газруудын 
жагсаалтыг жил 
бүрээр төлөвлөж 
гаргасан байна. 

Улсын тусгай 
хамгаалалттай 
газар нутгийн 
хэмжээ 
аймгийн   
28.49%-ийг 
эзэлж байна. 

Гол мөрний 
урсац 
бүрэлдэх эх, 
ойн сан 
бүхий газар, 
экологийн 
чухал ач 

Аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн 20 дугаар тогтоолоор Бугат сумын Саят 
Толгой 8,6 га газар, Алтанцөгц сумын Цамбагарав 
уул 63 га газар, Улаанхус сумын Тахилгат толгой 
0,59 га газруудыг аялал жуулчлалын түр 
буудаллах цэг, үйлчилгээний цогцолбор байгуулах 
зориулалтаар 20 жилийн хугацаатай орон нутгийн 

100% 



холбогдолто
й   
газрууд 

тусгай хэрэгцээнд хамруулав.  
Амйгийн ИТХ-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор 2016 оны 03 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн 70 дугаар тогтоолоор 
баталсан орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд 
авсан газруудын тусгай хамгаалалтанд байх 
хугацааг 15 жилээр сунгах шийдвэр гаргуулан 
мэдээллийн санд бүртгүүлэн ажиллав.                                            

41 3 

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын 
Хотон Хурган орчим тэмдэг, 
тэмдэгжүүлэлт хийх 

 

Хотон Хурган 
орчим тэмдэг, 
тэмдэгжүүлэлт 
хийгдсэн байх 

Алтай 
Таванбогдын 
БЦГ-ын 
Могойтын гүүр, 
Таванбогдод 
тэмдэг, 
тэмдэгжүүлэлт 
хийгдсэн. 

Хотон хурган 
орчимд 

Монгол Алтайн нурууны болон Хөх Сэрхийн 
нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газруудын 
онцгой, аялал жуулчлал, хязгаарлалтын бүсэд 
улсын төсвийн 22.0 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар MNS стандартын дагуу 160 ширхэг 
хилийн багана, 2 самбар, 23 тэмдэг 
тэмдэгжүүлэлт хийсэн.              

 

100% 

42 4 

“Залуу сурвалжлагч” 
клубтай хамтран байгаль 
орчны хуулийг Алтай 
Таванбогдын БЦГ-ын Ёлтын 
сав газарт сурталчлан, 
аялал зохион байгуулах 

 

Аялал зохион 
байгуулагдсан 
байна.Сурталчилг
аа хийгдсэн байна 

2019, 2020 онд 
Алтай 
Таванбогдын 
БЦГ-ын Хотон 
Хурган, 
Шивээтхайрхан, 
Сийлхэмийн 
нурууны БЦГ-ын 
“А” хэсэгт зохион 
байгуулагдаж 
1000 гаруй 
иргэдэд 
сурталчилгаа 
хийсэн.  

50Алтай 
Таванбогдын 
БЦГ-ын 
Ёлтын сав 
газарт оршин 
суудаг айлын 
240 гаруйг 
иргэд 

Алтай Таванбогдын байгалийн цогцолборт газрын 
Ёлтын сав газрын 15 өрхийн 80 гаруй иргэдэд 
тусгай  хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль 
болон байгаль орчны багц хууль, эрүүгийн хуулийг 
"Залуу сурвалжлагч" клубтэй хамтран 
сурталчилав. Тус клубын сурагчид байгалийн 
үзэсглэнт газраар аялаж, байгальтай танилцав.  

 

100% 
 

43 5 Улсын болон орон нутгийн 
тусгай хамгаалалттай 
газарт байх хөрс 
бохирдуулагч жорлонг үе 
шаттайгаар ариутган устгах, 
дарах, булшлах, аюулгүй 
болгох арга хэмжээг авах 
ажлын хүрээнд Сумын 
Засаг дарга нарт албан 
даалгавар хүргүүлэх, ажлын 
төлөвлөгөө гаргаж батлах, 
санхүүжилтийг шийдвэрлэх 

 
 
 
 
 
 
4 сая 
төгрөг 

Улсын болон орон 
нутгийн тусгай 
хамгаалалттай 
газарт байх хөрс 
бохирдуулагч 10 
ш  жорлонг үе 
шаттайгаар 
ариутган устгах, 
дарах, булшлах, 
аюулгүй болгосон 
байна 

2020 онд 
Чигэртэйн 
БЦГазарт 3 ш 
эко жорлон 
суурилуулсан 

Аймгийн 
хэмжээнд  

Монгол Алтайн нурууны Улсын тусгай 
хамгаалалттай газруудад 9, Хөх сэрхийн нурууны 
улсын тусгай хамгаалалттай газарт 1,  нийт 10 
ширхэг хөрс бохирдуулагч жорлонг үе шаттайгаар 
ариутган устгах, дарах, булшлах ажлыг  аюулгүй 
болгох ажлын даалгавар, техникийн 
тодорхойлолтын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 

 

100% 
 



44 6 

Байгалийн үзэсгэлэнт 
газруудад хийсэн аялал 
жуулчлалын нөөц даацын 
судалгаа болон төлөвлөсөн 
маршрутын дагуу отоглох 
цэг байгуулах 

 
6 сая 
төгрөг  

1 отоглох цэг 
байгуулах ажлыг 
зохион байгуулах. 

Хийгдээгүй   
Хотон хурган 
орчимд 

Цэнгэл сумын Хотон, Хурган нуурийн нарийн 
гүүрийн дэргэд отоглох, хоноглох цэг барих 
техникийн тодорхойлолтын дагуу, нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтыг 2021 оны оны 6 дугаар сарын 21-
ний өдрөөс эхлэн зарласан боловч уг ажлыг хийх 
хүсэлт ирүүлээгүй, санхүүжилтийн хэмжээ нь уг 
ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэхэд хүрэлцэхгүй болсон 
тул, Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын 
хамгаалалтын захиргаатай шууд гэрээгээр 
хийлгэж эхлээд байна.                     

30% 

 7. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 
 
45 

 
 
1 

Аялал жуулчлалын гол 
чиглэл, авто зам дагуух түр 
буудаллах цэг, 
үйлчилгээний цогцолбор 
байгуулахаар тогтоогдсон 
тухайн байршлыг хянан 
үзэж, улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах асуудлыг 
ИТХ-р хэлэлцүүлэн хурлын 
тэмдэглэл, тогтоолыг 
батлуулах 

Хурлын  
тэмдэглэл
, 
тогтоолыг 
батлуулс
ан эсэх 

Суурь судалгааны 
ажил хийгдсэн. 

Ковид-19 цар 
тахалын 
улмаас 
хойшлогдсон 

Тогтоолын 
төслийг 
боловсруулж 
аймгийн 
ИТХ-аар 
хэлэлцүүлэн 
батлуулсан 
байна. 

Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын гол 
чиглэл, авто зам дагуух түр буудаллах цэг, 
үйлчилгээний цогцолбор байгуулахаар 
тогтоогдсон 2 байршлыг нягтлан үзэж, аймгийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
Улсын тусгай хэрэгцээн авахыг дэмжсэн саналыг 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд 
уламжилсан.                                     
 
                                                                                                          

100% 

46 2 

“Бүргэдчдийн зөвлөгөөн 
зохион байгуулах 

 
2 сая 
төгрөг  

Аялал 
жуулчлалын 
мэдээллийн төв 
үйл ажиллагаа 
жигд явагдсан 
байна. 

Ковид-19 цар 
тахалын 
улмаас 
хойшлогдсон 

100 хүн  

“Бүргэдчдийн анхдугаар чуулган”-ыг 2021 оны 10 
дугаар сарын 20-ны өдөр Зэрлэг амьтан судлах 
хамгаалах төв болон “Номадик экспедишнс” 
ХХКомпанитай хамтран зохион байгуулж, нийт 200 
бүргэдчдийг хамрагдан тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга замуудаа хэлэлцэв.                    

100% 

47 3 

“Бүргэдийн баяр” эвент 
зохион байгуулах 

 
10 сая 
төгрөг  

Гадаад, дотоодын 
жуулчдын тоог 50 
хувиар 
нэмэгдүүлсэн 
байна.   

2019 онд 3500 
хүн оролцсон. 

Бугат сум 

Аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр 2021 оны             
12 дугаар сарын 4-5-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулахаар шийдвэрлэсэн, зохион байгуулах 
ажлын хэсэг байгуулагдан бэлтгэл ажлаа ханган 
ажиллаж байна. 

 

90% 
 

 
48 

4 
"Ай Ти Эм" олон улсын 
аялал жуулчлалын 
үзэсгэлэнд аялал 
жуулчлалын компаниуд 
болон иргэдийг оролцуулах 

 
1.6 сая 
төгрөг  

5-аас дээш аж 
ахуйн нэгж 
хамрагдсан байна. 

  
Улаанбаатар 
хотод 

"Ай Ти Эм" олон улсын аялал жуулчлалын 
үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 10 гаруй компаниуд 
болон иргэдийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
газар болон аймгийн аялал жуулчлалын холбоо 
зохион байгуулж оролцуулсан.      

 

  100% 



49 5 
What3words цахим 
хаягжилтын системийг 
аймаг орон нутгуудад 
нэвтрүүлж аялал 
жуулчлалын зорин очих 
газрын мэдээлэл, аж ахуй 
нэгжүүдийн хаягийг тус 
системд бүртгүүлэх, 
системийг нэвтрүүлэхэд 
шаардлагатай сургалт, 
зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулах 

 Монгол Улсын 
аялал 
жуулчлалын 
салбарыг 
цахимжуулах үйл 
ажиллагааг 
дэмжих, Гадаад 
дотоодын 
жуулчдын аюулгүй 
байдлыг хангах, 
сэтгэл ханамжийг 
нэмэгдүүлсэн 
байна.  

What3words 
цахим 
хаягжилтын 
системийг орон 
нутагт зохион 
байгуулан 
ажилласан. 

13 суманд 

Тухайн жил БОАЖЯамнаас зохион байгуулсан 
“Хямд-амар” цахим үзэсгэлэнд аймгийн аялал 
жуулчлалын бүсийг сурталчилж видео бичлэг 
хийж, сурталчилах ажлыг зохион байгуулж, аялал 
жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
иргэн, ААНэгж байгууллагыг https: www.ihotel.mn, 
www.joinmee.mn сайтуудад нэгдүүлэн, 20 гаруй аж 
ахуйн нэгж байгууллагыг хамруулж, улс даяар 
аяллын зорин очих, газрын мэдээллийг 
байршуулж, сурталчилах ажлыг зохион 
байгуулсан.                                                                 
 

100% 

50 6 

“Алтайн нүүдэлчид” арга 
хэмжээ зохион байгуулах   
 

 Гадаад, дотоодын 
жуулчдын тоог  5- 
иар нэмэгдүүлсэн 
байна. 6 сумын 
аялал жуулчлал 
эрхэлдэг 30 гаруй 
аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг 
оролцуулсан 
байна. 

Ковид-19 цар 
тахалын 
улмаас 
хойшлогдсон 

Гадаад, 
дотоодын 
жуулчдын 
тоо өмнөх 
оноос 50  
хувиар өссөн 
байна. 

 
 
Ковид-19 цар тахалын улмаас зохион 
байгуулагдаагүй болно.                                              

Үнэлэ
х 
болом
жгүй 

 8. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ СААРУУЛАХ, ДАСАН ЗОХИЦОХ ТАЛААР: 
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Аймгийн хэмжээний 
цөлжилтийн ажиглалт хийх 

  
 
 
 
 
 

Судалгааны 
ажлууд хийгдсэн 

байна. 
Аймгийн 

хэмжээнд  
Аймгийн 
хэмжээнд 

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн 
хүрээлэнд 2021-2022 оны өвөл, хаврын 
бэлчээрийн даацыг баг бүрийн бэлчээрийн ургац, 
малын тоо, бэлчээрийн талбайн хэмжээ, бэлчээр 
ашиглах хугацаа зэрэг мэдээлэл дээр үндэслэн 
багийн нутгаар тооцоолж гаргав. Зуншлагын 
байдал 2021 оны 8 дугаар сарын 20-ны байдлаар 
нийт нутгийн 20 гаруй хувьд хэвийн сайн, 40 
орчим хувьд дунд зэрэг, 40 хувьд муу гэсэн 
үнэлгээтэй байна.  Сумын дүнгээр авч үзвэл 
:Ногооннуур,  Толбо, Улаанхус сумдын зарим 
багууд бэлчээрийн  нөөцтэй,  Алтай, Булган, 
Бугат, Толбо, Дэлүүн, Улаанхус сумдын зарим 
нутгаар  бэлчээр хүрэлцээтэй, Ногооннуур, 
Баяннуур, Буянт, Улаанхус, Булган, Сагсай, 
Алтанцөгц, Алтай, Дэлүүн сумын зарим  багийн 
өвөлжөө, хаваржаа, зуслангийн нутгуудад даац 1-
3 дахин //шар/хэтэрч, Сагсай, Цэнгэл, Толбо, 
Дэлүүн, Өлгий сумын зарим багуудын даац 3-5 
дахин /улбар шар/ хэтэрч,  

100% 



 Ногооннуур, Баяннуур, Булган, Цэнгэл, Алтай 
сумын зарим багийн өвөлжөө, хаваржааны 
нутгууд даац олон /улаан/хэтэрч гарсан 
үзүүлэлттэй байна.   
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Дэлүүн, Сагсай, Цэнгэл 
сумдад цэвдэгийн судалгаа 
хийх 

  
 
Судалгааны 
ажлууд хийгдсэн 
байна. 

УЦУОШГазар 
судалгаа 
хийсэн  

Дэлүүн, 
Сагсай, 
Цэнгэл 
сумдад  

Тус аймгийн УЦУОШТөвийн Мөстөл судлалын 
өртөө аймгийн хэмжээнд Дэлүүн, Сагсай, Цэнгэл 
сумдын нутаг дэвэсгэрт нийт 9 цэгээс цэвдэг 
судлалын ажиглалт хийж дата мэдээ цуглуулан 
судалгааны ажил хийж байна.  Байнгын 
ажиглалтын хугацаанд  2011-2020 онд цэвдгийн 
гэсэлтийн гүн 6-10 см-ээр нэмэгдсэн гэсэн дүгнэлт 
хийсэн. 
 Сүүлийн жилүүдэд  цэвдгийн температурын 
жилийн агууриг гүний дагуу буурах боловч янз 
бүрийн гүний температур нэмэгдэх хандлагатай 
байна.              

100% 
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Алтай таван богдад 
мөстөлтийн судалгаа хийх 

 Судалгааны 
ажлууд хийгдсэн 
байна. 

2003-2012 он 
хүртэл 

хийгдсэн  

Улаанхус 
сум 

2800-2900 метрийн өндөрт жилд 5 орчим метр 
зузаан мөс хайлдаг бол 3300-3400 метрийн 
өндөрт жилд 1 метр зузаан мөс хайлж байна. 
Потанинд суурилуулсан автомат цаг уурын 
станцын мэдээнээс үзвэл хамгийн эрчимтэй үе 
болох сүүлийн 20 жилд агаарын температур 0,3 
хэмээр нэмэгдсэн байна. 1975-2019 он хүртэл 
сүүлийн 44 жилèéí õóãàöààíä нийт 2.9км2 талбай 
мөс хайлж áàãàññàí ба мөсний хэл үзүүр хэсэгт 44 
жилийн хугацаанд 618метр огшсон байна. 2010-
2015 онуудод 65-70м,  2015-2017онд 26м, 2017-
2019 онд мөн адил 26-30 метр дээшээ огшсон 
байна. Сүүлийн 9 жилд 126 метр дээшээ хайлж 
богиноссон байна. Жил бүр хэмждэг шонгуудын 
байршил 1-3 дугаар хөндлүүр шонгууд  3-4метр, 
4,5 дугаар хөндлүүр шонгууд 2-3 метр доошоо 
урсаж зун хайлсан 5м-ийн мөс өвөлдөө 3,4 мерт 
нөхөгдөж жилд  2-3 мерт хайлалттай байна. Алтай 
Таван богд орчимд 3050м-ээс 3550м буюу д.т.д 
500 м өргөгдөхөд агаарын температур  0. 5⁰С 
хүйтэрдэг нь мөсний хайлалтад нөлөөлж байна. 

100% 

 9. САЛБАР ДУНДЫН ЗАХИЦУУЛАЛТ, УЯЛДААГ ХАНГАЖ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТАЛААР 
54 1 Цагдаагийн газар, МХГ, 

БОАЖГ, МАНУТХЗахиргаа 
зэрэг байгууллагуудтай 
хамтран байгаль хамгаалах 
багц хуулийн хэрэгжилтэнд 
хяналт тавьж, сумдад 

 Хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангуулж 
ажилласан байна.   

Аймгийн 
хэмжээнд  

Алтай Таван богдын байгалийн цогцолборт газрын 
Хотон нуур, Хуурган нуур, Даяннуур тэдгээрийн 
цутгал голууд болон Ховд голд Монгол Алтаин 
нурууны улсын тусгаи хамгаалалттаи газрын 
хамгаалалтын захиргаа, Аимгиин Мэргэжлиин 
хяналтын газар, Баигаль орчин аялал жуулчлалын 

100% 



сургалт зохион байгуулах. газар, холбогдох албан хаагч нартай хамтарч 
хүрээлэн буи орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргиилэх хяналт шалгалтын ажлыг 
хийж гүйцэтгэв.                                          
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Дэлхийн байгаль хамгаалах 
сангаас тус аймгийн Бугат, 
Толбо сумуудад хэрэгжүүлж 
байгаа Ирвэстэй нутгийн 
ирээдүй төслийн санамж 
бичгийн хэрэгжилт, байгаль 
хамгаалах нөхөрлөлүүдэд 
чадавхжуулах сургалт 
зохион байгуулах. 

 Сургалт зохион 
байгуулсан байна. 

 
Бугат, Толбо 
сум 

Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан 
(WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн 
газрын захирал Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга бөгөөд Гэмт 
Хэргээс Урьдчилан Сэргийлэх Ажлыг 
Зохицуулах салбар 
зөвлөлийн дарга Баян-Өлгий аймагт Хүрээлэн 
байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, 
зөрчлөөсурьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг 
соён гэгээрүүлэх сургалт, сурталчилгааны 
ажлуудыг эрчимжүүлэх, дэмжихэд хамтран 
ажиллах гэрээ хийсэн ба уг гэрээнд манай 
байгууллага хяналт тавьж ажиллаж байна.  
10  дугаар сарын 23-ны өдөр "Цоохор ирвэс 
хамгаалах" олон улсын өдрийг 9 дэх жилдээ 
Дэлхийн байгаль хамгаалах Монгол дахь 
төлөөлөгчийн Ирвэстэй нутгийн ирээдүйн төслийн 
газартай хамтран тэмдэглэн өнгөрүүлэв.                                                               

100% 

56 3 
Германы хамтын 
ажиллагааны төслийн 
газраас БОАЖГ-ын 
ажилтнуудыг тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 

 Байгаль 
хамгаалагчдын  
нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэж, 
ажиллах нөхцөл 
боломжийг 
сайжруулсан байна. 

Хууль хяналтын 
байгуулгуудтай 

хамтарсан 6 
удаа хяналт 
шалгалтыг 

зохион 
байгуулсан. 

Бүх сумд 

Германы хамтын ажиллагааны төслийн газраас 
БОАЖГ-ын ажилтнуудыг тоног төхөөрөмжөөр 
хангах талаарх судалгааны ажлыг хийж, 
уламжлав.  
 
                                                                                                   
                                                                                    

70% 
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21  аймгийн аялал 
жуулчлалын цахим 
үзэсгэлэн зохион байгуулах 

  
 
Аялал 
жуулчлалын 
сурталчилгааны 
видео контенттэй 
болсон байна 

- Олон нийтэд 
танигдсан 1 
хүнийг сонгон 
ярилцлагад 
оруулах, 
ерөнхий 
мэдээлэл 
болон заавал 
очих газрын 
мэдээллийг 
зураг дүрсний 
хамт бэлтгэх, 
цахим 
үзэсгэлэнд 
хамтран 
ажилласан 
байна. 

БОАЖЯамнаас 21 аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулсан “Хямд-амар” цахим үзэсгэлэнд 
аймгийн аялал жуулчлалын аялагчын бүсүүдийг 
сурталчлах ажлыг аймгийн нэгдэн, оролцох арга 
хэмжээг зохион байгуулж, аялагчдын зорин очих 
онцлог нутаг бүхий үзэсгэлэнт газруудын талаарх 
видео бичлэг хийлгэв. Мөн аялал жуулчлалын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж 
ахуйн нэгж байгууллагыг https: www.ihotel.mn 
фейж-д нэгдүүлэв. 

                                                                                        

100% 
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21 аймгийн аялал 
жуулчлалын хөтөч 
боловсруулах, хэвлүүлэх 

 Мэдээллийн хөтөч 
боловсруулж 
хэвлүүлсэн байна. 

- 500 ш, аялал 
жуулчлалын 
гарын авлага 
боловсруула
хад мэдээ, 
мэдээллээр 
хангаж 
ажилласан 
байна. 

Баян-Өлгий аймгийн аялал жуулчлалын маршрут, 
байгалийн үзэсгэлэнт газрууд болон отоглох 
хоноглох цэгүүд, орон нутгийн соёл, зан заншил, 
байгаль цаг уурын онцлог, үйлчилгээ үзүүлэх 
жуулчны бааз, хөтөч зэрэг холбогдох мэдээллийг 
дэлгэрэнгүй багтаасан танилцуулга бэлтгэж, 
аймаг, орон нутгаа дотооддоо төдийгүй дэлхийд 
таниулахаар жуулчдад зориулсан гарын авлага 
гаргах зорилгоор аялал жуулчлалын 
танилцуулгын эх бэлтгэл шалгаруулах удирдамж 
батлан гаргаж сонгон шалгаруулалт зарлаад 
байна.                                                                      

90% 

Дундаж үнэлгээ 
 

92.1 

 
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдтай байгуулсан гэрээнд нийт 57 арга хэмжээ 

тусгагдснаас 100 хувьтай 44 хэмжээ, 90 хувьтай 5 арга хэмжээ, 70 хувьтай 4 арга хэмжээ, 30 хувьтай 4 арга хэмжээ байгаа ба ерөнхий 
дүнгээр 92.1 хувийн хэрэгжилттэй үнэлэгдлээ. 30 хувийн хэрэгжилттэй 4 арга хэмжээ нь төсөв хөрөнгөний хүрэлцээгүйгээс биелэлт нь 
удаашралтай байгаа тул  эдгээр арга хэмжээнүүдийг 2022 оны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Мөн “Алтайн нүүдэлчид” 
арга хэмжээ нь 2021 оны 02 дугаар сард зохион байгуулагдах ёстой байсан боловч Ковид-19 цар тахлын улмаас зохион байгуулагдаагүй 
тул үнэлэх боломжгүй байна. 
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