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Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  

даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 
 4 дүгээр хавсралт 

 
 

Төлөвлөгөөг хянасан:    Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч 
    
 Засаг дарга   .........................  / Д.Бауыржан / 
(албан тушаал)       (гарын үсэг) 

                                                                                                                   (огноо) 
    Тэмдэг         ............................... 

         
Төлөвлөгөө баталсан:   Төсвийн Шууд захирагч 
   
Газрын дарга             .........................  / Ш.Марат / 
(албан тушаал)        (гарын үсэг) 

                           (огноо) 
     Тэмдэг                                                          ............................... 

 
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
2022.01.05 

Д/
д 

Стратеги төлөвлөгөө 
болон үндэслэж байгаа 
бусад бодлогын 
баримт бичиг, хууль 
тогтоомж 

 

Төсөв 
/сая 

төгрөг / 

 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

 
Суурь түвшин 

 
Зорилтот түвшин 
 

 
Хугацаа         

/I-IV улирал/  

 
Хариуцах 

албан хаагч 

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. 

1. Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьчилан сэргийлэх, байгаль хамгаалах хууль тогтоомж, журмуудыг өрд 
иргэдэд сурталчлах гарсан зөрчлийг цаг тухайд нь таслан зогсоох ажлуудыг жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусганы дагуу, 
хөдөө сумдад дэс дараатай зохион байгуулж, гарсан хэрэг зөрчлийг орон нутгийн радио, хэвлэл мэдээллээр сурталчлах 
ажлыг сар бүр зохион байгуулна. 
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1.1 Байгаль орчны эсрэг 

гэмт хэргийн 

зөрчлийг бууруулах 

зорилгоор байгаль 

орчны салбар болон 

хууль хяналтын 

байгууллагуудыг 

нэгдсэн хяналт 

шалгалтыг хийх 

нөхцөлөөр хангах. 

/хууль бус мод 

бэлтгэл, хууль 

бусаар ашигт 

малтмал ашиглах, 

хулгайн ан, зохисгүй 

газар ашиглалт, 

эвдэрсэн газрын 

нөхөн сэргээлт, мөн 

ойн нөхөн сэргээлт, 

хог хаягдал зөрчил 

гэх мэт бүх 

чиглэлээр/ 

2.0  Байгаль орчны 

эсрэг гэмт 

хэргийн зөрчлийг 

бууруулах 

зорилгоор 

байгаль орчны 

салбар болон 

хууль хяналтын 

байгууллагуудыг 

нэгдсэн хяналт 

шалгалтыг хийх 

эсэх 

2021 онд  Байгаль 
орчны эсрэг гэмт 
хэргийн зөрчлийг 
бууруулах зорилгоор 
байгаль орчны салбар 
болон хууль хяналтын 
байгууллагуудыг 
нэгдсэн хяналт 
шалгалтыг 8 удаа 
зохион байгуулсан 

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай 

багц хууль 
тогтоомжийг 16 

удаа сурталчилсан 
байна. 

Жилд  БОАЖГ, МХГ 

1.2 Байгаль хамгаалагч, 

байгалийн баялаг 

нөөц хамгаалах 

нөхөрлөлүүдийн үйл 

ажиллагааг 

чадавхжуулах 

сургалт зохион 

байгуулах  

 

3.0  үйл ажиллагааг 

чадавхжуулах 

сургалт зохион 

байгуулах эсэх 

Сумдын байгаль 
хамгаалагч нарыг 
чадавхжуулах 
сургалтыг 2 удаа 
зохион байгуулсан 

26 байгаль 
хамгаалагч, 47 
байгаль хамгаалах 
нөхөрлөлүүдийн 
төлөөлөл 
оролцоно. 

Жилд  Аймгийн ЗДТГ, 
БОАЖГ, хууль 
хяналтын 
байгууллагууд 
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1.3  Аймгийн гэмт хэргээс 

урлчилан сэргийлэх 

зохицуулах салбар 

зөвлөлийн 2022 оны 

төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан ажлыг 

зохион байгуулах 

      

1.4 Хууль тогтоомж, 

бодлого, хөтөлбөр, 

төсөл, Засгийн 

газрын тогтоол 

шийдвэрийн 

хэрэгжилтийн 

биелэлтийг гаргаж  

аймгийн ЗДТГазрын 

ХОХБТХ хүргүүлэх   

 Хууль тогтоомж, 

бодлого, 

хөтөлбөр, төсөл, 

Засгийн газрын 

тогтоол 

шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах  

эсэх 

Хууль тогтоомж, 
бодлого, хөтөлбөр, 
төсөл, Засгийн газрын 
тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтэнд хяналт 
тавьж хөтөлбөрүүдийн 
биелэлтийг БОАЖЯам, 
аймгийн ЗДТГазрын 
ХОХБТХ-д хүргүүлсэн 
байна. 

 

Хууль тогтоомж, 
төсөл 
хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилт 
хангагдаж үр дүнг 
тогтоосон 
хугацаанд нь 
аймгийн 
ЗДТГазрын 
ХОХБТХ-д 
хүргүүлсэн байна. 

I, II, 
улиралд 

Мэргэжилтэн  
С.Мандат 
М.Марина 
И.Жулдыз 
Б.Хасым 
Н.Болатхан 
Б.Гүлжан 
Ш.Айсулу 
Х.Даут 
 

1.5 Засаг даргын үйл 

ажиллагааны  

хөтөлбөр, аймгийн 

хөгжлийн жилийн 

үндсэн чиглэл  

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангаж 

биелэлтийг аймгийн 

ЗДТГ-т хүргүүлэх  

 Үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөр, үндсэн 

чиглэлийн 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлж 

ажиллах эсэх 

Засаг даргын үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөр, аймгийн 
хөгжлийн жилийн 
үндсэн чиглэлийн  
төлөвлөгөөний 
биелэлтийг гаргаж 
аймгийн ЗДТГазарт 
хүргүүлэв. 

Засаг даргын үйл 
ажиллагааны  
хөтөлбөр, аймгийн 
хөгжлийн жилийн 
үндсэн чиглэл  
төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан 2023 
онд хийж гүйцэтгэх 
арга хэмжээний 
ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

Жилд  Мэргэжилтэн 
Б.Шөген 
Мэргэжилтнүүд 

1.6 Үндэсний аюулгүй 

байдлын аймгийн 

орон тооны бус 

салбар зөвлөлийг 

 Үндэсний 

аюулгүй байдлыг 

мэдээ 

мэдээлэлээр 

ҮАБ-ын зөвлөлийг 
мэдээ, мэдээллээр 
хангах ажлын хүрээнд 
тус байгууллагатай 
холбоотой мэдээ, 

Үндэсний аюулгүй 
байдлын аймгийн 
орон тооны бус 
салбар зөвлөлийг 
мэдээллээр 

II, IV-
улиралд  

Мэргэжилтэн 
Ш.Айсулу 
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мэдээ, мэдээлэлээр 

хангах ажлыг 

хариуцан хийх 

гүйцэтгэх 

хангах ажлын 

төлөвлөгөө 

боловсруулж 

батлуулан 

ажиллах эсэх 

мэдээллийг өдөр бүр 
аймгийн Цэргийн 
штабын /70423820/ 
утсанд мэдээллэж, 
хагас, бүтэн жилийн 
тайланг Засаг даргын 
тамгын газрын Хууль 
зүйн хэлтэст хүргүүлэн 
ажиллав. 

ханган, өгсөн үүрэг 
даалгаврын 
биелэлт, тайланг 
хугацаанд нь 
хүргүүлнэ 

1.7 Аймгийн Засаг дарга 

БОАЖСайдтай 2022 

онд хамтран ажиллах 

гэрээний биелэлтийн 

хэрэгжилтийг хангах 

ажиллах 

 Гэрээний 

биелэлтийг 

хангах эсэх  

2021 онд Аймгийн 
Засаг дарга 
БОАЖСайдтай 2021 
онд хамтран ажиллах 
гэрээний биелэлтийг 
гаргаж БОАЖЯ, 
аймгийн ЗДТГазарт 
хүргүүлэв. 

Аймгийн Засаг 
дарга 
БОАЖСайдтай 
2022 онд хамтран 
ажиллах гэрээнд 
тусгагдсан 
ажлуудын 
биелэлтийн 
хэрэгжилтийг 
хангах ажлыг 
зохион байгуулсан 
байна. 

Жилд  Мэргэжилтэн 
Б.Шөген 
Мэргэжилтнүүд  

2. Ан амьтан байгалийн ургамлын нөөц, тархалтыг тогтоох, ашиглалтыг зохицуулах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх, байгаль орчны цахим мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангах. 

2.1 Биотехникийн арга 

хэмжээ авах ажлыг 

зохион байгуулж, 

мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөх 

8.0 Ан амьтны 
амьдрах орчныг 
сайжруулах эсэх 

7 агнуурын бүс нутаг 
болон менежментийг 
хариуцагч 
компаниудтай хамтран 
ангийн өвөлжилт 
хүндэрсэн бүс 
нутгуудад 
биотехникийн арга 
хэмжээ авах ажлыг 
зохион байгуулсан. 

Нэн ховор, ховор 
амьтны 
өвөлжилтийн 
байдал 
хүндэрсэн  8 бүс 
нутагт 
биотехникийн 
арга хэмжээ авах 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна 
 

I, II, III, IV-р 
улиралд 

БОАЖГ-ын 
Мэргэжилтэн, 
байгаль 
хамгаалагчид 
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2.2 Хугацаа дууссан 

болон шинээр 

хийлгэх 

нарийвчилсан агнуур 

зохион байгуулалт, 

ан агнуурын 

менежментийн 

төлөвлөгөөг  

мэргэжлийн 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлж, 

агнуурын 

менежментийн 

төлөвлөгөөний 

биелэлтийг хангуулах 

 Менежментийн 

төлөвлөгөө 

батлуулах эсэх 

 6 агнуурын бүс 
нутгуудад 
Нарийвчилсан агнуур 
зохион байгуулалт, ан 
агнуурын 
менежментийн 
төлөвлөгөөг ан амьтны 
мэргэжлийн 
байгууллагаар 
хийгүүлсэн 

Менежментийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 
хангуулж, 
хэрэгжилтэнд 
хяналт тавих 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна 

III, IV-р 
улиралд 

БОАЖГ, 
Менежмент 
хариуцагч ХХК 

2.3 Жил бүр тусгай 

болон ахуйн, 

үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар агнах, 

барих амьтан 

ургамлын захиалгыг 

холбогдох газарт 

хүргүүлэх 

 БОАЖСайдын 

тушаал, аймгийн 

ИТХ-ын 

тогтоолын 

хэрэгжилтийг 

хангуулах эсэх 

2022 оны агнах барих, 
ахуйн, үйлдвэрлэлийн, 
тусгай зориултаар ан 
амьтны саналыг 
хугацаанд 
БОАЖЯаманд 
хүргүүлж, нөөц 
ашигласаны төлбөрийн 
оролгод хяналт тавьж, 
тайланг БОАЖЯаманд 
хүргүүлсэн 

2023 онд тусгай, 
ахуйн, 
үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар 
агнах барих ан 
амьтны саналыг 
БОАЖЯаманд 
хүргүүлж, 
батлуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна 

III, IV-р 
улиралд 

Мэргэжилтэн 
И.Жулдыз 

2.4 Аймгийн ерөнхий 

агнуур зохион 

байгуулалт, ан 

агнуурын 

менежментийн 

40.0 Аймгийн ерөнхий 

агнуур зохион 

байгуулалт, ан 

агнуурын 

менежментийн 

Ерөнхийагнуур зохион 
байгуулалт, агнуурын 
менежментийн 
төлөвлөгөөний хугацаа 
дууссан 

2022 онд 
агнуурын 
менежментийн 
төлөвлөгөөг 
шинээр хийлгэж 
батлуулах ажлыг 

2,3р 
улиралд  

Мэргэжилтэн  
И.Жулдыз 
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төлөвлөгөөг 

мэргэжлийн 

байгууллахад 

гүйцэтгүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах 

төлөвлөгөө 

батлуулах эсэх  

зохион 
байгуулсан 
байна 

2.5 Цахим мэдээллийн 
санг тогтмол 
баяжуулах 

 БОХА-1-10 
хүртэлх 
статистик 
мэдээллийг сум 
тус бүрээр 
оруулах эсэх 

2021 онд Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын яамны 
мэдээллийн санд 
сумдын захиргааны 
БОХА-1-10 хүртэлх 
статистик мэдээллийг 
нэгтгэж сум тус бүрээр 
оруулав 
 

БОАЖЯамны 
статистик 
мэдээллийн санд 
мэдээллийг 
маягтын дагуу 
үнэн зөв оруулах 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна 
 

I-р улиалд Мэргэжилтэн 
И. Жулдыз 
Сумдын 
байгаль 
хамгаалагчид 

2.6 Байгалийн нөөцийг 
хамгаалах ажлын 
хүрээнд Чигэртэйн 
голын ай савын БЦГ-
ын тодорхой 
цэгүүдэд ан амьтны 
тооллогыг 2 удаа 
зохион байгуулж 
(төллөх үе, орооны 
үе) Биотехникийн 
арга хэмжээг үр 
дүнтэй авч 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг зохион 
байгуулах 
 
 
 
 

2.0  Биотехникийн 
арга хэмжээг үр 
дүнтэй авч 
хэрэгжүүлэх эсэх 

2021 онд Чигэртэйн 
голын ай савын БЦГ-
уудад 1 сая төгрөгөөр 
биотехнийкийн арга 
хэмжээг авах ажлыг 
Чигэртэйн голын ай 
савын БЦГын 
хамгаалалтын 
захиргаатай гэрээ 
байгуулж 
гүйцэтгүүлсэн   
 

Чигэртэйн голын 
ай савын БЦГ-
уудад 
биотехникийн 
арга хэмжээг 
авах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна 

I-р 
улиралд  

БОАЖГ, 
ХСНБЦГ-ын 
М.Сандигүл 
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3.  Усны нөөцийг хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион 
байгуулах 

3.1 Усны тухай хуулийн 

28.4-т заасны  дагуу 

иргэн аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудаас 

ирсэн хүсэлтийн 

дагуу ус ашиглуулах 

дүгнэлт гаргаж 

ажиллах  

 Хуулийн 

хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах 

эсэх 

10 газарт ус 
ашиглуулах дүгнэлт 
гаргасан 

10 аас доошгүй 
иргэн аж ахуйн 
нэгжид ус 
ашиглуулах 
дүгнэлт гаргаж 
ажиллах 

 Жилд   Газрын дарга 
Ш.Марат 
мэргэжилтэн 
Б.Гүлжан 

3.2 Хар нуур Ховд голын 

сав газрын 

захиргааны гаргасан 

дүгнэлтийг үндэслээн 

ус ашиглах 

зөвшөөрөл олгож, ус 

ашиглах гэрээ 

байгуулж ажиллах 

 

 Ус ашиглалтын 

талаар хууль 

журмыг 

хэрэгжүүлэх 

ажиллах эсэх 

9 газарт зөвшөөрөл 
олгож гэрээ байгуулж 
ажилласан 

8-10 газар 
зөвшөөрөл олгож 
гэрээ байгуулж 
ажиллаж, 
биелэлтэнд 
хяналт тавьж 
ажиллана 

Жилд  Газрын дарга 
Ш.Марат 
мэргэжилтэн 
Б.Гүлжан 

3.3 Аймгийн  хэмжээний 

гадаргын усны 

тооллого явуулах 

ажлыг зохион 

байгуулах 

 Усны тухай 

хуулийн 

хэрэгжилт хангах 

эсэх 

1 удаа тоо бүртгэлийн 
ажил хийгдсэн ,   

Тооллогын 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна 

Жилд  БОАЖГ, 
ХНХГСГЗ, 
сумдын ЗДТГ 

3.4 Булаг шандын  эхийг 

хамгаалалтанд авч 

тохижуулах ажлыг 

зохион байгуулах 

9.0  Усны зүй 

зохистой 

ашиглалт бий 

болгох эсэх 

Толбо, Булган, Дэлүүн 
сумдад тус бүрт 1 
ширхэг булгийг  
хамгаалагдсан 

 Алтанцөгц, 
Баяннуур, 
Ногооннуур 
сумдад булаг 
шандын эх 
хамгаалагдсан 
байна 
 

II-р 
улиралд 

мэргэжилтэн 
Б.Гүлжан  
ААНБ 
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3.5 Өлгий сумын төвийн 

орон сууцанд 

амьдардаг ард 

иргэдийг цэвэр усаар 

хангагч НААҮ-ний  

Суат ХХК –ны   Ус 

хангамжийн эх 

үүсвэрийн  эрүүл 

ахуйн  бүсийн 

дэглэмийг мөрдүүлэх 

  Эрүүл ахуйн 

бүсийн 

дэглэмийг 

мөрдүүлж 

ажилласан эсэх 

4 удаа мөрдүүлж 
ажилласан 

Улиралд 1 удаа 
цэвэрлэгээ 
хийлгүүлж 
ажиллах 

Жилд  БОАЖГ. 
Суат ХК 

4. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл явуулдаг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг БОНБЕҮнэлгээнд 
хамааруулан, шаардлагатай аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтэнд 
хяналт тавьж ажиллах. 

4.1  Аймгийн хэмжээнд 

үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа аж 

ахуйн нэгж, 

байгууллагуудыг 

БОНБҮнэлгээнд 

хамруулах 

 Байгууллага, аж 

ахуйн нэгжүүд 

БОНБҮнэлгээнд 

хамааруулах 

эсэх 

2021 онд нийт 233 аж 
ахуйн нэгжийг 
БОНБҮнэлгээнд 
хамруулсан 

Хуулийн 
хэрэгжилт 
хангуулан үр 
дүнг тооцно 

Жилд  Ахлах 
мэргэжилтэн 
С.Мандат 
Байгаль 
хамгаалагчид 

4.2 Тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч аж ахуйн 

нэгж байгуулагуудын 

тухайн онд 

хэрэгжүүлэх байгаль 

орчны хамгаалах 

менежментийн 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэнд хяналт 

тавьж ажиллах 

 

ААНБ-

ын 

төсөв 

хөрөнг

өөр  

Менежментийн 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэнд 

хяналт тавих 

эсэх 

2020 онд 10 тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 
аж ахуйн нэгжийн 
Байгал орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөөнй 
хэрэгжилтэнд хяналт 
тавьж ажилласан  

Менежментийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 
биелэгдэж үр 
дүнг тайлагнах 

IV-р 
улиралд 

Ахлах 
мэргэжилтэн 
С.Мандат 
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4.3 Аймгийн хэмжээнд 

үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа иргэн, 

аж ахуйн нэгж, 

байгуулагуудын 

БОНБЕҮнэлгээний 

дүгнэлтийг 

БОАЖЯамны 

БОҮнэлгээний 

мэдээллийн санд 

бүрэн оруулах 

 Мэдээллийн 

санд 

мэдээллийн 

бүрэн оруулах 

эсэх  

2021 онд 233 
БОНБЕҮнэлгээний 
дүгнэлт гаргаж, 
БОАЖЯамны 
БОҮнэлгээний 
мэдээллийн санд 
бүрэн оруулсан 

БОАЖЯамны 
БОҮнэлгээний 
мэдээллийн санд 
ААНБ-ын 
мэдээллийг 
бүрэн оруулах 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна 

Жилд Ахлах 
мэргэжилтэн 
С.Мандат 
Байгаль 
хамгаалагчид 

5. Орчны бохирдлын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион 
байгуулах 

 
 
 
 
 
5.1 

Байгальд ээлтэй 

хэрэглээний соѐл 

хэвшүүлэх, хог 

хаягдлыг  зүй 

зохистой хаях, 

ангилах, дахин 

ашиглах дадал 

зуршлыг 

төлөвшүүлэх, хог 

хаягдлаас хүний 

эрүүл мэнд, байгаль 

орчинд үзүүлэх сөрөг 

нөлөөллийг  хэвлэл 

мэдээллээр 

сурталчлах, 

ЕБСургууль, 

Цэцэрлэг насны 

хүүдүүдэд сургалт 

Төсөл 
хөтөл
бөр 
 Хог хаягдлыг 

ангилан ялгаж 
хаях, түүний 
байгаль орчин 
болон хүний 
эрүүл мэндэд 
учруулах хор 
нөлөөл, орчны 
бохирдлын 
талаар хэвлэл 
мэдээллээр 
сурталчилж, 
сургалт хийсэн 
эсэх 

Холбогдох 
байгууллагуудтай 
хамтран сургалт 
сурталчилгааг 3 удаа 
зохион байгуулсан 
байна 

Сургалт, 
сурталчилгааны 
ажил 4 удаа 
зохион 
байгуулсан 
байна 

I, IV-р 
улиралд 

Мэргэжилтэн 
М.Марина 
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зохион байгуулах 

5.2 Орчны бохирдлын эх 

үүсвэрүүдийн 

тооллогыг аймгийн 

хэмжээнд холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтарч зохион 

байгуулж БОАЖЯам 

болон аймгийн 

ЗДТГазарт  

хугацаанд тайлагнах 

 

 
 

 “Агаарын 

бохирдлын эх 

үүсвэрийн 

нэгдсэн 

тооллогыг орон 

нутагт  зохион 

байгуулах эсэх  

2021 онд аймгийн 

Засаг даргын А/846 

дугаар захирамжийн 

дагуу 2020 оны Агаар, 

орчны бохирдлын эх 

үүсвэрийн тооллогыг 

аймгийн хэмжээнд 

зохион явуулж, 

тооллогын материалыг 

нэгтгэж тайлан гарган 

холбогдох газруудад 

хүргүүлсэн 

Аймгийн Засаг 
даргын А/993 
дугаар “Агаар 
бохирдуулагч эх 
үүсвэрийн 
тооллого зохион 
байгуулах тухай” 
захирамжийн 
дагуу 2021 оны 
орчны бохирдлыг 
эх үүсвэрүүдийн 
тооллого зохион 
байгуулж, 
тооллогын  
мэдээллийг 
нэгтгэн  
боловсруулан  
тайланг  зохих 
газруудад 
тайлагнах 

1-4,11-12-р 
саруудад 

Мэргэжилтэн 
М.Марина 

5.3 Олон нийтийг 

хамарсан их 

цэвэрлэгээний ажлыг 

сумдын ЗДТГазартай 

хамтаран зохион 

байгуулах 

ОНТ 

төсөв 

Цэвэрлэгээний 

ажлыг зохион 

байгуулсан тоо 

2 удаа нийтийг 
хамаарсан  
цэвэрлэгээний ажил  
хийсэн байна 

Их 
цэвэрлэгээний 
ажлыг 3-аас 
доошгүй удаа 
зохион 
байгуулсан 
байна 

Жилд БОАЖГ, 
сумдын 
ЗДТГазар 

5.4 Аймгийн  хэмжээнд 

Аюултай хог 

хаягдлын тооллогыг 

зохион байгуулах 

 

 
- 
 

Аюултай хог 
хаягдлын 
тооллого зохион 
байгуулсан эсэх 

2014 оны тооллогонд  
аймгийн хэмжээгээр 8 
ААН, лаборатортай 
сургуулиуд хамрагдсан 
байна 

Аюултай хог 
хаягдлын 
тооллого зохион 
байгуулж, дүнг 
нэгтгэн 
БОАЖЯамд 
тайланг хүргүүлж 

Жилд 
 

БОАЖГ-ын 
М.Марина, 
байгаль 
хамгаалагч нар 
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ажилласан байна 

5.5 Дахин боловсруулах 

хог хаягдлаа 

цуглуулж,   дахин 

боловсруулах 

үйлдвэрт нийлүүлэх 

арга хэмжээ зохион 

байгуулах 

 Цуглуулсан хог 
хаягдлын хэмжээ 

 

Хог хаягдлуудыг 
цуглуулж хотын дахин 
боловсруулах 
үйлдвэрүүдэд 
нийлүүлэх үйл 
ажиллагаа явуулдаг " 
Музды-тау" ХХКомпани 
ажилыг дэмжиж аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллага, сургууль, 
цэцэрлэгээс өдөр 
тутамд гарч байгаа 
дахин боловсруулах 
боломжтой хог 
хаягдлыг цуглуулж 
өгөх давхир 
цуглуулахад туслалцаа 
үзүүлж 2021 онд 2 тоон 
хог хаягдал цуглуулсан 
байна 

Орон нутгийн 
хэмжээнд дахин 
боловсруулах 
нэгээс дээш тоон  
хог хаягдлаа 
цуглуулж,   дахин 
боловсруулах 
үйлдвэрт 
нийлүүлсэн 
байна 

Жилд  
М.Марина,  
Байгаль 
хамгаалагч нар 

6. Газрын хэвлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого 

6.1 Түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмал 

ашигласны  улмаас  

эвдэрсэн газрын 

нөхөн сэргээлтийн 

ажлыг хийлгэх 

 нөхөн 

сэргээлтийн 

ажлыг 

хийлгүүлэх эсэх 

2021 онд аймгийн 
хэмжээнд түгээмэл 
тархацтай ашигт 
малтмал ашигласны 
улмаас эвдэрсэн 4.6  
га газарт 4.000.000 
төгрөгөөр техникийн 
нөхөн сэргээлт 
хийгдсэн 
 
 
 
 

Эвдэрсэн газруудыг 

нөхөн сэргээлт 

хийлгэх ажлыг 

зохион байгуулж, 

тайлан мэдээг 

холбогдох газарт 

хүргүүлсэн байна 

  

Жилд  БОАЖГ, МХГ, 
ЦГазар, 
сумдын 

ЗДТГазар 
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6.2 Газар нутгийн орон 

нутгийн тусгай 

хамгаалалтанд авсан 

тухай шийдвэрээ, 

холбогдох 

мэдээллийн хамт 

БОАЖ-ын яам 

хүргүүлэн ажиллах 

 Орон нутгийн 

тусгай 

хамгаалалтад 

авах  эсэх 

 
2021 онд 200.000 га 
газрыг орон нутгийн 
тусгай хамгаалалтанд 
авхуулж ажиллаа 

Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтад 

Жилд  БОАЖГ, 
сумдын ЗДТГ 

6.3 Хандлагаа өөрчилье” 

уриа бүхий “Ногоон 

паспорт” аяныг 

ерөнхий 

боловсролын 

сургуулиудыг 

хамруулан 

хэрэгжүүлэх 

 ЕБС-ын 

сурагчидад 

ногоон паспорт 

олгосон тоо 

Сургалт 1 удаа,  
сурталчилгааны 
ажлыг ногоон паспорт 
эзэмшигч эко клуын 
сурагчдын нэгдсэн 
группт, БОАЖГ-ын 
фейсбук хаягаар 
сурталчилан ажиллав. 

Эко клубуудтай 
хамтран сургалт, 
сурталчилгааны 
ажлыг 2 удаа зохион 
байгуулна. 

Жилд  Мэргэжилтэн 
Ш.Айсулу 
Сумдын 

ЕБСургууль 

6.4 Газрын тухай хууль, 

орон нутгийн тусгай 

хамгаалалттай 

газрын нутгийн тухай 

хууль   тогтоомжийг 

орон нутгийн радио, 

телевизээр  

сурталчилан ажиллах 

 Сурталчилгааны 

ажил зохион 

байгуулах эсэх 

Орон нутгийн 
телевизээр 1 удаа 
ярилцлага, орон 
нутгийн радиогоор 3 
удаа мэдээ өгч 
сурталчилсан, мөн 
байгууллагын 
фэйсбүүк цахим 
хуудсанд 5 удаагийн 
мэдээ мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлэг түгээж 
ажилласан 
 
 
 
 
 

4-аас доошгүй удаа 
сурталчилгааны 
ажил зохион 
байгуулсан байна 

Жилд  Мэргэжилтэн 
Ш.Айсулу 
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6.5 Уул уурхайн үйл 

ажиллагааны 

уулмаас  эвдэрсэн 

газрын нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг 

хийлгэх  

ААНБ

-ын 

төсөв 

Нөхөн 

сэргээлтийн 

ажлын 60 дээш 

хувьд хүргэх эсэх 

2020 онд уул уурхайн 
улмаас эвдэрсэн 2.1 
га газарт нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг 
хийлгэсэн  

эвдэрсэн газрын 
нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг хийлгэх 
ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

III, IV-р 
улиралд  

БОАЖГ, МХГ, 
Экологийн 
цагдаагийн 
алба. 

7. Ойн нөөцийг хамгаалах, “ТЭРБУМ МОД” хөдөлгөөнийг өрнүүлж, зорилтын хэрэгжилтийг хангах 

7.1 Ногоон хэрэм ойн  

зурвас  байгуулах 

220.0 

Улсын 

төсөв

өөр  

20 га - Ойжуулалтын 
ажлыг 75 хувиас 
дээш ургуулахад 
нь хяналт 
тавина. 

II-р 
улиралд 

БОАЖГ, СДОА 

7.2 Тэрбум мод 

үндэсний  хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх  

359.0 

ОНТ 

төсөв 

12 суманд 

зохион байгуулах 

эсэх 

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 

Ойжуулалтын 
ажлыг 75 хувиас 
дээш ургуулахад 
нь хяналт 
тавина. 

II,III-р 
улиралд 

Аймгийн ЗДТГ, 
БОАЖГ, СДОА, 
сумдын ЗДТГ 
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зохион байгуулав 

7.3 Бүх нийтээр мод 

тарих аяныг зохион 

байгуулж тарьсан 

модны арчилгаа 

хамгаалалтын арга 

хэмжээг зохион 

байгуулах, тайлагнах 

ААНБ Хавар намрын 
мод тарих өдрийг 
аймаг даяар 
зохион байгуулах 
эсэх  

2021 онд 25064ш мод 
таригдсан 

50000 дээш  
ширхэг мод 
ургуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

V, X сар Мэргэжилтэн 
Б.Хасым  

7.4 Хавар, намрын 

хуурайшилт ихтэй 

үед ой, хээрийн 

түймэр гарахаас 

урьдчилан сэргийлэх 

сурталчилгааг 

мэдээллийн бүхий л 

хэрэгслээр ард 

иргэдэд хүргэх. 

 Мэдээллийн 

бүхий л 

хэрэгслээр ард 

иргэдэд хүргэх 

эсэх 

Ой хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах тухай 
аймгийн Засаг даргын 
02 тоот албан 
даалгаврыг сумдад 
хүргүүлсэн  
 

Хавар, намрын 
хуурайшилт 
ихтэй үед ой, 
хээрийн түймэр 
гарахаас 
урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 
2 удаа зохион 
байгуулсан 
байна 

II III 
улиралд  

БОАЖГ-ын 
мэргжилтэн 
Б.Хасым, 

СДОА ОБГ 
сумдын ЗДТГ 

7.5 “Тэрбум мод” 

үндэсний 

хөдөлгөөний хүрээнд 

сургагч багш бэлтгэх 

сургалтад  сум 

болгоноос  3 

иргэнийг 

хамааруулах  

Улсын 

төсөв 

Сургагч багш 

бэлтгэх 

сургалтанд 

хамааруулах 

эсэх 

- Аймгийн 
хэмжээнд мод 
тарих, ойжуулах, 
мод үржүүлгийн 
чиглэлийн  40-50 
сургагч багш бий 
болгох ажлыг 
хийсэн байна 

Жилд  БОАЖГ-ын 
мэргжилтэн 
Б.Хасым, 

СДОА сумдын 
ЗДТГ 

 

7.6 Мод үржүүлгийн 

газрын үйл 

ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлж 

тарьц, суулгацын 

нөөцийг 

ОНТ 

төсөв 

Суулгацын 

нөөцийг 

нэмэгдүүлэх эсэх  

2021 онд СДОАнги 
улиас, бургасны 60 
мянган ширхэг 
сулгасыг мөчирөөр 
бэлтгэсэн 

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

II-р 
улиралд  

БОАЖГ-ын 
мэргжилтэн 
Б.Хасым, 

СДОА СДОА 
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нэмэгдүүлэх, үр 

бэлтгэх байнгын 

болон түр талбайг 

байгуулах, арчлах 

нэмэгдүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна 

7.7 Ойг нөхөн сэргээх, 

байгалийн сэргэн 

ургалтыг дэмжих, 

ойжуулах, ойн 

зурвас байгуулах 

ажлыг гүйцэтгэх 

 

Улсын 

болон 

ОНТ 

Ногоон 

байгууламжийн 

талбайн хэмжээг 

нэмэгдүүлэх эсэх 

- Аймгийн 
хэмжээнд ойг 
нөхөн сэргээх, 
байгалийн сэргэн 
ургалтыг дэмжих, 
ойжуулах, ойн 
зурвас байгуулах 
ажлыг зохион 
байгуулсан 

II,III-р 
улиралд  

БОАЖГ-ын 
мэргжилтэн 
Б.Хасым, 

СДОА СДОА 

7.8 Гоѐл,чимэглэл, 

жимсний модны 

суулгацаар хангах 

15.0 Жимсний мод 

тарьсан  талбай 

нэмэгдүүлэх эсэх 

2021 онд “Ногоон 
паспорт-ногоон төгөл” 
цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн хашаа 
хамгаалалтыг сэргээн 
засварлаж, өлгий 
сумын ногоон 
байгууламжыг 5.0 сая 
төгрөгөөр сэргээн 
засварласан 

Өлгий  сумын 
ногоон 
байгууламжийг 
хашаажуулж 
хариуцсах 
эзэнтэй болгох 
ажлыг зохион 
байгуулсан 

II,III-р 
улиралд 

БОАЖГын 
мэргжилтэн 
Б.Хасым, 

СДОА СДОА, 
Өлгий сумын 

ЗДТГ 

7.9 Монгол Алтай 

Нурууны Улсын 

Тусгай 

Хамгаалалттай 

газарт  ойжуулалт 

хийх 

3.0 Тусгай 

хамгаалалттай 

газрыг ойн 

сангийн талбай 

нэмэгдүүлэх эсэх 

 Ойн нөхөн 
сэргээлтийн 
ажлыг зохион 
байгуулсан  

II-р 
улиралд  

БОАЖГ, 
МАНУТХГНЗ 

7.10 “Тэрбум мод” 

үндэсний 

хөдөлгөөний 2022-

2030 хүртлэх 

 Ойн сангийн  

талбай 264 га, 

аймгийн ногоон 

байгууламжийн 

Бүх нийтээр мод тарих 
өдрөөр 2021 онд 
аймгийн хэмжээнд 10 
төрлийн 25064ш мод 
таригдсан 

Аймгийн 
хэмжээнд 20.0 
сая мод тарих 
ажлыг стратеги 
төлөвлөгөөний 

Жилд  Аймгийн ЗДТГ, 
БОАЖГ, СДОА  

Тэрбум мод 
ажлыг зохион 

байгуулах 
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хугацаанд 20,0 сая 

мод тарих 

стратегийн 

төлөвлөгөө 

боловсруулан, 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах 

талбайн хэмжээг 

114 га-аар 

нэмэгдүүлэх эсэх 

дагуу зохион 
байгуулсан 
байна 

ажлын хэсэг 

7.11 “Ногоон Өлгий” дэд 

хөтөлбөрийн 

биелэлтийг ханган 

ажиллах 

 “Ногоон Өлгий” 

дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах  

2022 оноос 2030 он 
хүртлэх 8 жилийн 
хугацаанд хэрэгжих 
“Ногоон Өлгий” дэд 
хөтөлбөр хийж 
аймгийн ИТХ-ын 
ээлжит хуралданаар 
оруулан батлауулав 

Цэцэрлэгт 
хүрээлэн, 
таримал ойн 
төгөл байгуулах 
замаар Баян –
Өлгий аймгийн 
ногоон 
байгууламжийн 
хэмжээг 8 хувиар 
нэмэгдүүлэх  

Жилд  Аймгийн ЗДТГ, 
БОАЖГ-ын 
мэргжилтэн 
Б.Хасым, 

СДОА 

7.12 2022 оны ойгоос 

бэлтгэх модны дээд 

хязгаарт багтаан 

мод бэлтгэлийн үйл 

ажиллагааг явуулах, 

модны эрэлт, 

нийлүүлэлтийг 

хангах, ойн 

тогтвортой 

менежментийг 

бүрдүүлж ажиллах 

 2022 онд ойгоос 

бэлтгэх  мод, 

модон материал, 

түлээний 

хэмжээг, аймгийн 

ИТХ-ын 

хуралданаар 

баталсан 9330м3 

хэтрүүлэхгүй 

байх эсэх 

2021 оны ойгоос 
бэлтгэх модны дээд 
хязгаарт багтаан мод 
бэлтгэлийн үйл 
ажиллагааг явуулах, 
модны эрэлт, 
нийлүүлэлтийг хангаж 
ажиллаа 

Тухайн жилийн 
ойгоос бэлтгэх 
модны дээд 
хязгаарт багтаан 
мод бэлтгэлийн 
ажлыг зохион 
байгуулан 
сумдад хүргүүлж 
ажиллана 

Жилд  БОАЖГ, СДОА 

7.13  Аймгийн хэмжээний 

болон Ойн сан бүхий 

10 суманд ойн 

 Ойн 

менежментийн 

төлөвлөгөөнд 

Орон нутгийн төсвийн 
13.0 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар 
ойн сан бүхий 10 сум 

Ойн сан бүхий 10 
суманд ойн 
менежментийн 
төлөвлөгөөний 

Жилд  БОАЖГ-ын 
мэргэжилтэн 

Б.Хасым, 
СДОА сумдын 
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менежментийн 

төлөвлөгөөгний 

биелэлтийг ханган 

ажиллах 

тусгагдсан 

залтуудын 

биелэлтийг 

хэрэгжүүлэх 

ажлыг зохион 

байгуулах эсэх 

болон аймгийн ойн 
менежментийн 
төлөвлөгөөг “Мөнх 
ногоон жодоо” ХХК 
гүйцэтгэж ойн 
менежментийн 
төлөвлөгөөг аймгийн 
Засаг даргад 
баталуулж, хянан 
шалгаж хүлээж   авлаа                                                               
 

дагуу ажил 
зохион 
байгуулсан 
байна 

ЗДТГ 

8. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр 

8.1 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 
нуур  орчимд 
хийж гүйэтгэнэ 

II, III-р 
улиралд 

БОАЖГ, 
МАНУТХНХЗ 

8.2 

 “Бүргэдийн баяр 
эвент арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

8.0  

Арга хэмжээг 
зохион байгуулах 
эсэх  

Ковид-19 цар тахалын 
улмаас хойшлогдсон 

 
 
Жуулчдын тоо 
нэмэгдсэн байна 

I улиралд 

БОАЖЯ, 
аймгийн ЗДТГ, 

БОАЖГын 
мэргэжилтэн 

Х.Даут,  
Казак 

шувуулахын 
холбоо, 

Монголын 
бүргэдчидийн 

холбоо 

8.3 

“Бүргэдийн баяр” 
эвент зохион 
байгуулах 

10.0 

Гадаад 
дотоодын 
жуулчдын тоог 
нэмэгдүүлэх эсэх 

2021 онд дотоодын 500 
гаруй жуулчид үзэж 
сонорхсон  

Гадаад, 
дотоодын 
жуулчдын тоог 
50 хувиар 
нэмэгдүүлсэн 
байна 
 

IV улиралд 

БОАЖГ, Казак 
шувуулахын 
холбоо, 
Монголын 
бүргэдчидийн 
холбоо, 
Аялал 
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жуулчлалын 
холбоо 

8.4 
"Ай Ти Эм" олон 
улсын аялал 
жуулчлалын 
үзэсгэлэнд аялал 
жуулчлалын 
компаниуд болон 
иргэдийг оролцуулах  

3.0 

аж ахуйн 
нэгжийн тоо 
нэмэгдүүлэх эсэх 

 2021 онд Улаанбаатар 
хотод зохион 
байгуулагдсан олон 
улсын аялал 
жуулчлалын 
үзэсгэлэнд  12 аж 
ахуйн нэгжүүдийг 
хамааруулж ажиллав. 

5-аас дээш аж 
ахуйн нэгж 
хамааруулах 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна. 

 10 сар 

БОАЖГын 
мэргэжилтэн 
Х.Даут, ААНБ 

8.5 

Алтай Таванбогдын 
БЦГ-ын Аялал 
жуулчлалын нөөц 
даацын судалгаа 
болон төлөвлөсөн 
маршрутын дагуу 
отоглох цэг 
байгуулах 

12.0 

1 ширхэг отоглох 
цэг байгуулах 
эсэх 

2021 онд аймгийн 
Засаг дарга 
БОАЖСайдтай 
байгуулсан гэрээнд 6.0 
сая төгрөгийн 
санхүүжилт тусгагдсан 
ба ААНБайгууллагаас 
санал болгосон 
санхүүгийн хэмжээнд 
хүрэлцээгүй тул 
хийгдээгүй байна 

1 цэг отоглох цэг 
байгуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 

II, III-р 
улиралд 

Аймгийн ЗДТГ, 
БОАЖГын 

мэргэжилтэн 
Х.Даут, ААНБ 

9. Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, зорилт чиг үүргийн хүрээнд хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, сурталчилах, арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, удирдлагыг бодит мэдээ, мэдээллээр хангах. 

9.1 

Төрийн жинхнэнэ 
албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
баталуулж 
хэрэгжилтэнд хяналт 
тавьж ажиллах 

 

Төрийн жинхнэнэ 
албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
баталагдаж, 
хэрэгжүүлэх эсэх 

Байгаууллагын албан 

хаагч нарт 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө, 

хөдөлмөрийн гэрээ 

газрын даргад 

баталуулж 

хэрэгжилтэнд хяналт 

тавьж ажиллав 

 

 

Төрийн жинхнэнэ 
албан хаагч 
нарын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөгний 
хэрэгжилт 
биелэгдсэн 
байна. 

I улиралд  

Ахлах 
мэргэжилтэн 

С.Мандат 
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9.2 

Хүний нөөцийн 
шинэчиллэгдсэн 
програмд албан 
хаагч нарын 
мэдээлэлийг бүрэн 
оруулах  

 

Хүний нөөцийн 
ил тод байдлыг 
хангуулах эсэх 

Хүний нөөцийн ил тод 
байдлыг цахим 
хуудасанд байрлуулж 
шинээр гарсан 3 сул 
орон тоонд төрийн 
албаны хуулийн дагуу 
захиалга өгөх, арга 
хэмжээ авч ажиллаж 
хүний нөөцийн 
програмд хагас бүтэн 
жилээр төрийн албан 
хаагчийн судалгааг 
хугацаанд бүрэн 
оруулав. 

Хуулийн 
хэрэгжилт 
хангагдаж ил тод 
байдлын хууль 
хэрэгжинэ. 

Жилд   

Ахлах 
мэргэжилтэн 

С.Мандат  

9.3 

Байгууллагын тухайн 
жилийн бүтэц орон 
тоо, цалингийн 
хэмжээ ээлжийн 
амралтын хувиарыг 
тогтоон  батлуулах. 

 Батлаглсан орон 
тоо төсөвт 
багтаан үйл 
ажиллагаа 
явуулж, 
ажилчдын 
ээлжийн 
амралтын 
хувиарын дагуу 
амруулах, арга 
хэмжээ авагдсан 
байна 

2021 онд батлагдсан 
төсөв, орон тоонд 
багтаан ажилласан ба 
ажилчдын ээлжийн 
амралтын хувиарын 
дагуу бүрэн ээлжийн 
амралтыг эдэлүүлсэн 

Хуулийн 
хэрэгжилт 
хангагдсан байна 

 II-р 
улиралд 

Ахлах 
мэргэжилтэн 

С.Мандат 

9.4 

Төрийн албан 
хаагчдчдыг 
мэршүүлэх сургалтад 
үе шаттайгаар 
хамаруулах.  

 

Төрийн албан 
хаагч нарыг 
сургалтанд 
хамааруулах 
эсэх 
 

Байгуулагын албан 
хаагч нарыг БОАЖЯам 
болон төсөл хөтөлбөр, 
орон нутгаас зохион 
байгууллагдах сургалт, 
семнарт хамааруулж 
ажиллаа.  

БОАЖЯам болон 
төсөл хөтөлбөр, 
орон нутгаас 
зохион 
байгууллагдах 
сургалт семнарт 
холбогдох 
төрийн албан 
хаагч нарыг 5-
аас доошгүй 

Жилд  

Ахлах 
мэргэжилтэн 

С.Мандат 
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удаа сургалтанд  
хамааруулах 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна 

9.5 Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай 
хууль тогтоомж, 
тогтоол шийдвэр 
дүрэм, жухам, 
стандартыг 
хэрэгжүүлэн ажиллах 

 

Сургалт, ажил 
зохион байгуулах 
эсэх 

Төрийн албан хаагч 
нарт 2 удаа сургалт 
зохион байгуулсан 

Жил 2 удаа 
байгууллагын 
албан хаагч нарт 
сургалт зохион 
байгуулсан 
байна 

Жилд  

Ахлах 
мэргэжилтэн 

С.Мандат 

9.6 

Албан тушаалтны 
хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө 
оролгын мэдүүлгийг 
хууль заасан 
хугацаанд гаргуулж, 
батлгаажуулах 

 

Хуулийн 
хэрэгжилт хангаж 
ажиллах эсэх 

2021 онд албан 
тушаалтны 2020 оны 
хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө оролгын 
мэдүүлгийг хуульд 
заасан хугацаанд 
гаргуулсан байна 

Байгууллагын 
ХАСХОМ гаргах 
3 албан 
тушаалтныг 
хөрөнгө 
оруулгын 
мэдүүлгийг  
хугацаанд гаргаж 
баталгаажуулах 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна 
 

I-р 
улиралд  

Ахлах 
мэргэжилтэн 

С.Мандат 

9.7 

Байгууллагын 7 
хоног, сар, улиралын 
тайланд хяналт 
тавьж ажиллах  

 

Үүрэг 
даалгаврын 
биелэлт хангаж 
ажиллах эсэх 

2021 онд 7 хонгийн 
мэдээ 52 удаа, сарын 
тайланг 12 удаа, 
улиралын 4 удаа 
БОАЖЯам болон 
ЗДТГазарт хүргүүлэн 
ажиллаа 

БОАЖЯам, 
аймгийн 
ЗДТГазрыг 
мэдээлэлээр 
хангах ажлын 
зохион 
байгуулсан 
байна 
 

Жилд  

Ахлах 
мэргэжилтэн 

С.Мандат 
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9.8 

Байгаль хамгаалагч 
нарыг нийгмийн 
баталгааг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх 

12.5 

5 байгаль 
хамгаалагчдыг 
мотоциклээр 
хангах эсэх 

2021 онд 4 байгаль 
хамгаалагчийг 
мотоциклээр хангасан 

Байгаль 
хамгаалагч 
нарыг нийгмийн 
баталгааг 
хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна 

Жилд  

БОАЖГ 

10. Сургалт, сурталчилгааны талаар 

10.1 

Байгууллагын веб 
сайт, цахим 
мэдээлэлийг 
шинэчилэх 

0.5  
Байгаль орчны 
салбарын 
сурталчилгааны 
ажлыг зохион 
байгуулах эсэх 

 

БОАЖГ-ын веб 
сайт, цахим 
мэдээлэлээр ил 
тод байдлыг 
хангах ажлыг 
зохион 
байгуулсан  

Жилд 

Мэргэжилтэн 
Н.Болатжан 

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

ОНТ 

төсөв 

Сургалт 
сурталчилгааны 
ажлыг  зохион 
байгуулах эсэх  

 

Жилд 2-оос 
доошгүй удаа 
сургалт зохион 
байгуулсан 
байна 

5,10 
дугаар 
сард 

 
Мэргэжилтэн 

Б.Хасым 
Н.Болатхан 
Ш.Айсулу 

10.3 Дэлхийн байгаль 
хамгаалах 
тэмдэглэлт 
өдөрүүдийг орон 
нутгийн радио 
телевизер 
сурталчилах,  
Байгалийн амьтан, 

 

Сурталчилгааны 
ажлыг зохион 
байгуулах эсэх 

2021 онд орон нутгийн 
радио телевизээр 
сурталчлах ажлыг 18 
удаа зохион 
байгууллаа 

 
Соѐн гэгээрүүлэх 
ажил зохион 
байгуулсан 
байна 

Жилд  

Мэргэжилтэн 
Н.Болатхан 
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ургамал хамгаалах 
өдөр, ойн өдөр, 
Дэлхийн усны өдөр, 
Олон улсын Хөшөө 
дурсгал хамгаалах 
өдөр, Дэлхийн 
соѐлын өвийг дэмжих 
өдөр, Олон улсын 
биологийн төрөл 
зүйлийн өдөр, 
Дэлхийн байгаль 
хамгаалах өдөр, 
Дэлхийн ган, 
цөлжилтийг 
бууруулах өдөр, 
Олон улсын загас 
агнуурын өдөр, 
Озоны давхрага 
хамгаалах өдөр, 
Олон улсын 
байгалийн гамшигийг 
бууруулах өдөр, 
Олон улсын уулын 
өдөр, Аялал 
жуулчлалын дэлхийн 
өдөр, Бүх нийтээр 
мод тарих өдөр 

10.4 Аймгийн хэмжээнд 
жил бүр аялсан 
гадаад, дотоод 
жуулчдын тоон 
мэдээлэлийг 
цуглуулж, 
боловсруулалт хийж, 
сурталчилгааны 
ажлыг зохион 

 

Гадаад, дотоод 
жуулчдын тоон 
мэдээлэлийг 
цуглуулж, 
мэдээлэлээр 
хангах эсэх 

2021 онд “Ковид-19” 
цар тахалын улмаас 
гадаад жуулчид 
ирээгүй боловч 
дотоодын жуулчидын 
тоо 2021 онд 30 мянгад 
хүрч,  УБ хотын 
үндэсний радиогоор 1 
удаа, МНВ-телевизээр 

Сурталчилгааны 
ажлыг 2-оос 
доошгүй удаа  
зохион 
байгуулсан 
байна 

Жилд  

Мэргэжилтэн 
Х.Даут 

Н.Болатхан 
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байгуулах 1 удаа,  Орон нутгийн  
хэвлэл мэдээлэлээр 4 
удаа аялал 
жуулчлалын салбарын 
сурталчилгааны ажлыг 
зохион байгуулав 

10.5 Дэлхийн усны өдрийг 

угтан холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтран сургалт, 

сурталчилгааны ажил 

зохион байгуулах. 

 

 Дэлхийн усны 

өдрийг 

тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх эсэх  

1 удаа хийгдсэн Дэлхийн усны 
өдрийг угтан 1 
удаа сургалт 
явуулсан байна 

I-р 
улиралд 

БОАЖГ, 
ХУНХГСГЗ, 
НААҮГ-ын 
СУАТ ХК, 
МАНУТХГЗ 

10.6 Дэлхийн амьтан, 

байгалийн ургамлын 

өдрийг тохиолдуулан 

иргэдийг ан  амьтныг 

хамгаалах үйл 

ажиллагааг олон 

нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр 

сурталчлах  

 Залуу хойч үед 

байгаль 

хамгаалах үйл 

ажиллагаанд 

татан 

оролцуулах эсэх 

Иргэдийг амьтанд 
энэрэнгүй ханддаг 
үзлээр хүмүүжүүлэх, 
амьтныг хамгаалах үйл 
ажиллагааг цахим 
мэдээллийн 
хэрэгцлээр сурталчлах 
ажлыг сар бүр зохион 
байгуулав. 

Амьтныг 
хамгаалах үйл 
ажиллагааг олон 
нийтийн 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
сурталчлах 
ажлыг  зохион 
байгуулах. 

I, II, III, IV-р 
улиралд 

Мэргэжилтэн 
И.Жулдыз, 
Н.Болатхан 

10.7 Ойн тухай хууль, 

Усны тухай хууль, 

Хог хаягдлын тухай 

хууль, Ан амьтны 

тухай хууль, 

Түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын 

тухай хууль, Байгаль 

орчны хамгаалах 

тухай багц хуулиудыг 

 Хуулиудын 

хэрэгжилтийг 

хангуулах эсэх 

2021 онд байгаль 
орчны багц хуулиудыг 
8 удаа сурталчилгааны 
ажлыг зохион 
байгуулсан 

Ард иргэдэд 
байгалийн 
баялагийг зүй 
зохистой 
ашиглах талаар 
мэдээлэлээр 
хангах, хууль бус 
гэмт хэрэг, 
зөрчлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх 

Жилд  Мэргэжилтнүүд 
И.Жулдыз 
Б.Хасым 
Н.Болатхан 
Ш.Айсулу 
М.Марина 
Б.Гүлжан 
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орон нутгийн хэвлэл 

мэдээлэлээр 

сурталчилах 

10.8 Аймгийн хэмжээний 

амьтан хамгаалах 

нөхөрлөлүүдэд 

зөвлөгөөн зохион 

байгуулах. 

 

ААНБ

-ийн 

төсөв 

 Нөхөрлөлийн 

ахлагч болон 

гишүүдийг 

хамааруулах 

эсэх  

 Ангийн 
нөхөрлөлүүдийг 
чадавхжуулах 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна. 

Жилд БОАЖГазар,  
Монголын ан 
агнуурын 
холбоо 
Менежмент 
хариуцагч 
команиуд 

10.9 Байгаль орчны 

салбарын зөвлөгөөн 

зохион байгуулан. 

3.5 

АГХУ

ССЗ 

Мэргэжилийн 

байгуулагуудын 

уялдаа холбоо 

сайжируулах 

эсэх 

2021 онд БОАЖГ-аас 
сумдын байгаль орчны 
хяналтын улсын 
байцаагч, байгаль 
хамгаалагчдын мэдлэг 
чадавхыг нь 
сайжруулах зорилгоор 
“Төрийн албан 
хаагчийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, түүний 
хэрэгжилт, Байгаль 
орчны тухай багц 
хуулийн хэрэгжилт 
хэрэгжүүлэхэд 
анхаарах асуудал” 
сэдэв сургалт зохион 
байгууллаа 

Байгаль 
хамгаалах багц 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангахад 
хамтран ажиллах 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
хянхлт 
шалгалтын 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна. 

Жилд  БОАЖГ, 
Аймгийн гэмт 
хэргээс 
урдчилан 
сэргийлэх 
салбар зөвлөл 

 
 
 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 
 
 


