
БАТЛАВ: БОАЖГ-ЫН ДАРГА .................... Ш.МАРАТ 

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГЫН 

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

БОАЖГазрын эрхэм зорилго:  

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, бодлого боловсруулах, байгалийн баялгийг зүй 

зохистой ашиглуулах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, аялал жуулчлал ногоон хөгжлийг 

дэлгэрүүлэх, салбарын чиг үүрэг бүхий байгууллагуудыг удирдлага арга зүйгээр хангахад эрхэм зорилго оршино. 

Байгууллагын стратегийн үндсэн зорилтууд: 

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаль орчныг хамгаалах,  байгаль хамгаалах хууль тогтоомжийг ард иргэдэд шалган 

сурталчилна хэрэгжүүлэх 

 Удирдлагын түвшинд орчин үеийн дэвшилтэд арга барил туршлагыг нэвтрүүлэх, төрийн албан хаагчдын мэдлэг 

чадварыг дээшлүүлэх 

 Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТББ- ын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах 

 Нөхөрлөл болон ард иргэдээр байгалийг хамгаалуулан зөв зохистой ашиглуулж,нөхөн сэргээх ажлыг хийлгэх 

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар батлагдсан Аймгийн аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 

хангах 

Байгууллагын стратегийн зорилт / хүрэх үр дүн / 

Байгууллага нь 2020-2024 онд дараах үр дүнд хүрэх зорилт тавьж байна. 

 

 



БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
№ 

Бодлогын баримт бичигт 
тусгагдсан, болон үндсэн чиг 
үүргээ хэрэгжүүлэх зорилт 

Стратеги /арга зам/ Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин 
/2020он/ 

Зорилтот 
түвшин 

/2021-2024/ 

Санхүүгийн эх 
үүсвэр, сая.төг 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд 

1. Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын талаарх хууль 
тогтоомж, дүрэм журам 
хөтөлбөрийн биелэлтийг 
хангаж ажиллах 
 

Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын талаарх 
хууль тогтоомжуудын 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллана 

Байгаль орчны 
хамгаалах багц 

хуулиудыг дагаж 
мөрдөн ажиллах 

журмуудыг хангаж 
ажиллана. 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдсан байна. 

Байгаль 
орчны багц 
хуулиудыг 

ард иргэдэд 
сурталчилса

н байна. 

Байгууллагын 
төсөв 

БОАЖГ сумдын 
ЗДТГ 

2. Байгаль орчны удирдлага, 
байгаль орчныг хамгаалах 
тогтолцоог бүрдүүлэхийн тулд 
сумдад ажиллаж байгаа 
байгаль хамгаалагч нарын 
ажлыг сайжруулах идэвхтэн 
байгаль хамгаалагч нарыг 
удирдлага, мэдээллээр 
хангаж ажиллах. 
 

Орон нутагт ажиллаж 
байгаа байгаль 
хамгаалагч, идэвхтэн 
байгаль хамгаалагч 
нарын ажлыг 
сайжруулах 
удирдлага, мэдээ 
мэдээлэлээр хангаж 
ажиллах 

Байгаль хамгаалагч 
нарын мэргэжилийн 
арга зүйгээр хангаж, 

бие хамгаалах 
хэрэгсэлээр ханган 

ажиллана. 

Сумдад ажиллаж 
байгаа байгаль 

хамгаалагч нарыг 
2 удаа сургалтанд 
хамааруулж, зуны 

дүрэмт 
хувьцасаар 

хангасан байна. 

Байгаль 
хамгаалагч 

нарыг 
унаатай 
болгох 

ОНС Аймгийн ЗДТГ, 
БОАЖГ 

3. Газрын доройтлыг бууруулах, 
эвдэрсэн газар, газрын 
хэвлийг нөхөн сэргээх үйл 
ажиллагааг зохицуулах 

Уул уурхайн үйл 
ажиллагааны улмаас 
эвдэрч, олон жил 
орхигдсон 35.2 га 
талбайг нөхөн сэргээх 

Нөхөн сэргээсэн газар 
нйтгийн хэмжээ га 

Уул уурхайн үйл 
ажиллагааны 

улмаас эвдэрсэн  
6.1 га  газарт 

нөхөн сэргээлт 
хийгдсэн 

Уул уурхайн 
үйл 

ажиллагаан
ы улмаас 
эвдэрсэн 
35.2 га  

газарт нөхөн 
сэргээлт 
хийлгэх 

Хувийн хэвшил МХГ, ЦГ-ын 
экологийн 

цагдаагийн алба, 
БОАЖГ сумдын 

ЗДТГ 

4 Хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах бодлого, хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
ханган ажиллах 

Зарим төрлийн 
аюултай хог хаягдлыг 
дахин боловсруулах 
үйлдвэр байгуулахад 
бодлогын дэмжлэг 
үзүүлэх 

Хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах 

үйлдвэртэй болох 

  УТ, ОНТ Аймгий ЗДТГ, 
сумдын ЗДТГ, 

БОАЖГ 

5 Аялал жуулчлалын хөгжлийн 
бодлого, бүтээгдхүүн 

Байгаль, түүх, соѐлын 
аялал жуулчлалын 

Эвент арга хэмжээний 
тоо 

2 12 ОНТ хувийн 
хэвшил 

Аймгийн ЗДТГ, 
БОАЖГ, Аялал 



үйлчилгээний чанар, 
стандартыг сайжруулж, 
өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлэн жуулчдын тоог 
нэмэгдүүлэн 

эвент арга 
хэмжээнүүдийг 
тогтмол зохион 
байгуулж цар хүрээг 
өргөжүүлэх 

жуулчлалын ХХК-
ууд 

6 Аялал жуулчлалын дэд 
бүтцийг хөгжүүлж,отоглох 
цэг,авто замын дагуу 
үйлчилгээний цогцолборуудыг 
байгуулна 

Жуулчид голлон зорих 
байгаль түүх,соѐлын 
өв бүхий газруудад 
ариун цэврийн 
газар.авто зогсол 
бүхий отоглох 
цэгүүдийг байгуулна 

Жил бүр байгуулах 
отоглох цэгийн тоо 

1 3 ОНТ ЗДТГ,БОАЖГ 

7 “Тогтвортой аялал жуучлалыг 
хөгжүүлэх”төслүүдийг 
хэрэгжүүлж  орон нутгийн ард 
иргэд,аж ахуйн нэгжийн 
орлогыг нэмэгдүүлэх 

“Тогтвортой аялал 
жуулчлалыг 
хөгжүүлэх-2”-ийг 
хэрэгжүүлэх 2021-
2027он 

Төслийн хэрэгжилтийн 
хувь 

Төслийн ТЭЗҮ 
хийгдсэн 

 Гададын зээл 
тусламж 

БОАЖЯ,ЗДТГ,БОА
ЖГ 

8 Усны нөөцийг бохирдол 
хомстлоос сэргийлэх нэгдсэн 
менежментийг 
хэрэгжүүлж,хүн амыг баталгат 
ундны усаар хангах 

Усны тухай хууль 
тогтоомжийн дагуу 
усан сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс,ус 
хангамжийн эх 
үүсвэрийн эрүүл 
ахуйн хамгаалалтын 
бүсийн дэглэмийг 
мөрдүүлэх 
 

 Усан сан бүхий 
газар,ундны ус эх 

үүсвэрийн 
хамгаалалт 

сайжирч,баталгаа
т байдал 

хангдсан байна 

 ОНТ ИТХ аймгийн ЗДТГ 
БОАЖГ 

9 Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх 

Зориудаар 
ойжуулах,доройтсон 
ойг нөхөн сэргээх мод 
тарьж ургуулах ногоон 
байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх 

Ойжуулалтын 
талбай,Ногоон 
байгууламжийн 
талбайн хэмжээ 

Ногоон 
байгууламж 

нэмэгдсэн байна 

 ОНТ ЗДТГ.Сумдын 
ЗДТГ,БОАЖГ,Хуви

йн хэвшил 

10 Хаягдал багатай,хэмнэлттэй 
цэвэр технологи тогтвортой 
үйлдвэрлэлийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах 

Байгальд 
ээлтэй,нөөцийн 
хэмнэлттэй 
техник,технологи,үйлд
вэр эрхэлж 

Ногоон 
шошгоо,гэрчилгээ 
авсан иргэн,ААН 
байгууллгын тоо 

   БОАЖЯ,ЗДТГ 
БОАЖГ 



буйиргэн.ААН 
абйгууллагын тоог 
нэмэгдүүлэх 

11 Аж ахуйн үйл ажиллагаанаас 
байгаль орчинд үзүүлэх 
,сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

ААН байгууллага, 
Иргтөслүүдэд байгаль 
орчны нөлөөллийн 
үнэлгээхийж,байгаль 
орчныбохирдол,дорой
тлыг бууруулах  

БОНЕҮ хийсэн тоо 106   БОАЖГ 

12 Өлгий хотын хогийн цэгийг 
шинчлэн байгуулах 

Хогийн цэг байгуулах 
газрыг тогтоож аулгүй 
орчин бүрдүүлэх 

 Хөрс бохирдол 
багссан байна 

 Гадаадын зээл 
тусламж,ОНТ 

ОУДБ,ЗДТГ Өлгий 
сумын 

ЗДТГ.БОАЖГ 

13 Агаар,усны чанар,орчны 
бохирдлын төлөв байдлыг 
үнэлэх мэдээллээр хангнах 

Аймгийн байгаль 
орчны төлөв байдлын 
тайланг 2 жил тутам 
гаргаж.олон нийтийг 
бодит мэдээллээр 
хангах 

Аймгийн байгаль 
орчины төлөв 
байдлын тоо 

2019-2020он 2022-2024  БОАЖГ.УЦУОШГ 

14 Химийн хорт болон аюултай 
бодисын бодлого,эрх зүйн 
орчныг сайжруулаж,зохистой 
менежментийг хэрэгжүүлэх 

Химийн хорт болон 
аюултай бодсын эрх 
зүйн орчыг 
сайжруулах 

Эрх зүйн баримт 
бичиг 

  ААН байгуулын ЭМГ,МХГ,ОБГ,ЦГ,Б
ОАЖГ 

15 Ан амьтныг хамгаалах,орон 
нутгийн хамын 
нөхөрлөлүүдийн үйл 
ажиллагааг дэмжин ажиллах 

 Цаг 
агаарынХүндрэлтэй 
үед биотехникийн 
арга хэмжээ авах 
ажлыг зохион 
байгуулах 

   Агнуурын 
менежмент 
хариуцах 

кампанууд,ОНТ 

ЗДТГ,сумдын 
ЗДТГ.БОАЖГ. 

Агнуурын 
менежмент 
хариуцах 

кампанууд 

16 Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалттай нутгийн 
сүлжээг өргөжүүлэх 

Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтанд авах 
газаруудын судалгааг  
гаргаж ,талбайн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх 

Тусгай хамгаалалтанд 
авсан газрын хэмжээ 

 2020-2024  Аймгийн 
ИТХ.сумдын 
ИТХ,БОАЖГ 

 

 

БОЛОВСРУУЛСАН: Ахлах мэргэжилтэн ........................................... /  С.Мандат  / 


