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Байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээ, аймгийн удирдах ажилтнуудын 

шуурхай хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн талаарх 

мэдээллийг долоо хоног бүр аймгийн ЗДТГазарт цахим болон бичмэлээр 

хүргүүлэн ажиллав. 

Орон нутгийн радиогоор амьтны тухай хууль тогтоомжуудыг 2 удаа, 

“Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 2” төслийн талаар 1 удаа ард иргэдэд 

сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

БОАЖЯ-аас зохион байгуулсан “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 2” 

төслийн хүрээнд дэх цахим хэлэлцүүлэг, Ойн мэргэжлийн байгууллагуудын эрх 

олгох, эрхийг сунгах асуудлыг цахимжуулсантай холбогдуулан явуулсан цахим 

сургалт, АТГ-аас зохион байгуулсан шинээр томилогдсон албан тушаалтнуудад 

зориулсан авилгын эсрэг анхан шатны цахим сургалтуудад БОАЖГ-ын холбогдох 

албан тушаалтнууд оролцуулав. 

Иргэн аж ахуйн нэгжийн 14 төслийн баримт бичигт БОНБЕҮ-ний дүгнэлт 

гарган, “Жанат” ХХК-ний Дэлүүн, Улаанхус сумуудад үйл ажиллагаа явуулдаг 

нэгдсэн халаалтын зууханд 2022 онд ус ашиглуулах дүгнэлт гаргаж хүргүүлэв.  

Хөдөлмөрийн тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан 

байгууллагын албан хаагчдад хөдөлмөрийн /шинэчилсэн найруулга/ тухай хууль, 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн талаар сургалт зохион 

байгууллаа. Уг сургалтад БОАЖГ-ын 9 мэргэжилтэн албан хаагчид болон 

сумдуудад ажиллаж байгаа  байгаль хамгаалагч нар оролцов.  

 



Аймгийн МХГазартай хамтарсан хяналт шалгалт хийх удирдамжийн дагуу 

Өлгий сумын байгаль хамгаалагч Бугат сумын нутаг дэвсгэрт хяналт шалгалт хийх 

явцад Камаз маркийн машинаар зөвшөөрөлгүй түлээний мод/улиас, бургас/ 

тээвэрлэсэн зөрчлийг илрүүлж, харьяаллын дагуу Цагдаагийн газарт 

шалгуулахаар шилжүүлсэн болно.  

   

БОАЖГ-аас Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан “ХОГГҮЙ ЦЭВЭРХЭН 

ШИНЭЛЦГЭЭЕ” уриан доор Өлгий сумын ЗДТГазартай хамтран олон нийтийн их 

цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулав. Уг арга хэмжээний хүрээнд 80 гаруй аж 

ахуйн нэгж, албан байгууллага оролцож, Өлгий сумын ХТАлба, СӨХолбоо, багийн 

Засаг дарга нар өөрсдийн хариуцсан багуудын айл өрхүүдийн хар зам дагуу болон 

орчин тойрны хог хаягдлуудыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. Аймгийн бүх 

сумууд  “ХОГГҮЙ ЦЭВЭРХЭН ШИНЭЛЦГЭЭЕ” нийтийн цэвэрлэгээний ажилд  

нэгдэж нийтдээ аймгийн хэмжээнд 83.5 тоон хог хаягдлыг цэвэрлэж зориулалтын 

хогийн цэгт хүргүүлэн асгаж ажиллав. 

   

Алтанцөгц, Бугат сумдын газар нутаг, Ховд голын ай сав газарт бэлчээрээс 

бог малыг Зэгсний зэрлэг гахай идэж байна гэсэн ард иргэдийн мэдээллийн дагуу 

байгууллагын холбогдох албан хаагч нар газар дээр нь очиж танилцаж, ард 

иргэдэд зөвлөмж өгч ажиллав. 



   

         Аймгийн засаг даргын "Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл 

хийх" А/993 дугаар захирамжийн дагуу аймгийн МХГ,  УЦУОШТөвтэй хамтарч 

тооллогын ажил зохион байгуулав.  

  

БОАЖГ-ын даргын удирдамжийн дагуу "Өлгий сумын нам даралттай болон 

усан халаалттай зуух ашигладаг аж ахуйн нэгжүүдэд хог хаягдлын тухай хууль, 

тогтоомжийг сурталчлах, зууханд шүүлтүүр тавиулах, байгальд ээлтэй техник 

технологи ашиглах, нэгдсэн халаалтад холбох, ил задгай хог шатаахгүй, орчин 

тойронд байнга цэвэрлэж байх шалган сурталчлах ажлыг зохион байгуулж байна.  

  

 



       “Ханомаро тур” ХХК-тай хамтран Ногооннуур сумын "Хавцал", Алтай сумын 

"ЦАЛГАРЫН ЦАГААН БУЛАГ" агнуурын бүс нутгуудад Монгол Улсын улаан номын 

ховор амьтны жагсаалтад орсон аргаль хонь, янгир ямаанд зориулан  өвс, давс 

хужир тавих био техникийн арга хэмжээ авч, мониторинг судалгаа хийх ажлыг 

зохион байгууллаа. 

       Тухайн газруудад оршин амьдардаг нөхөрлөлийн гишүүдээс аргаль хонь 

болон янгир ямаагийн тархац нутаг болон өвөлжилтийн байдлын талаар мэдээлэл 

авч, ажилласан газрын байршилийг тогтоож ажиллав. 

  

  

  

 



 

         Тус аймагт 2022 оны 2-р сарын 25,26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах 

баруун бүсийн байгаль орчны салбарт ажиллах эмэгтэйчүүдийн “ОЛУУЛАА 

НЭГДЭЖ АСУУДЛАА ШИЙДЬЕ” чуулга уулзалт болон “НУТГИЙН ИРГЭДЭД 

ТҮШИГЛЭСЭН ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” Баруун бүсийн зөвлөгөөний  бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж 

байна. 

        Байгууллагын 2021 оны жилийн эсэцийн санхүүгийн тайланг аймгийн аудитын 

байгууллагаас ээлжит аудитын шалгалт хийгдэж байна.  

         Бусад холбогдох байгууллагуудад гаргаж өгөх мэдээ мэдээллийг хугацаанд 

гаргаж өгч ажиллав. 
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