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Байгууллагын гүйцэтгэсэн ажлын мэдээг, аймгийн удирдах ажилтнуудын 

шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулан, хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 

биелэлтийн талаарх мэдээллийг долоо хоног бүр аймгийн ЗДТГазарт цахим болон 

бичмэлээр хүргүүлэн ажиллав. 

     Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын ивээл дор Монголын аялал 

жуулчлалын холбоо санаачлан Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвтэй хамтран зохион 

байгуулсан “Аялал жуулчлалын үндэсний чуулган”, БОАЖЯ-ны харьяа уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн судалгаа хамтын ажиллагааны төв гадаадын хөрөнгө оруулалт 

төслүүдтэй хамтран зохион байгуулж буй “Уур амьсгалтай холбоотой шийдвэр 

гаргалтын чадавхыг дээшлүүлэх сургалт зөвлөгөөн”, Монгол улсын Засгийн газраас 

хэрэгжүүлж буй “Шинэ сэргээлт”-ийн бодлогын хүрээнд тус аймагт зохион 

байгуулагсан “Эрдэс баялагийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдаж 

буй асуудал, шийдэл” хэлэлцүүлэг, БОАЖЯ-аас зохион байгуулсан Аялал 

жуулчлалын хуулийн хэлэлцүүлэгт холбогдох албан хаагч нарыг оролцуулав. 

 “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 15.0 мянган ширхэг тарьц, суулгац 

худалдан авах 70.5 сая төгрөгийн, СДОА-д нийлүүлэх 58.0сая төгрөгийн тоног 

төхөөрөмж худалдан авах тендерт зарлах  материалыг Орон нутгийн өмчийн газарт 

хүргүүлэв.  

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулагдаж буй 

“НЭГ БАЙГУУЛЛАГА-САЙН ҮЙЛСИЙН АЖИЛ” арга хэмжээнд нэгдэж, амьжиргааны 

түвшин доогуур нэг айлыг сонгон хүнсний тусламж үзүүлэх арга хэмжээ авлаа. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын санаачилсан “Илүүдэл жингүй-Эртэч Монгол” аяны 

хүрээнд “Эртэч, Эерэг, Эрүүл Баян-Өлгийчүүд” уриан доор нэгдэж, байгууллагын 

албан хаагч нарыг оролцуулав.  

3 иргэн, 6 ААН байгууллагын төслийн баримт бичигт БОНБЕҮ-ний дүгнэлт гаргаж 

хүргүүлэв.  



2022онд ашиглах түлээний модны дээд хязгаарыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлаар оруулан батлуулж, сумдын ЗДТГ-т хүргүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

ажиллаж байна. 

2022 оны 04 дүгээр сарын 11,12-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан орон нутгийн 

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн арга хэмжээнд албан хаагчдыг 

оролцууллаа.  

“Тэрбум-мод” үндэсний хөдөлгөөний зөвлөгөөнийг аймгийн здтг-тай хамтран  зохион 

байгууллаа. 

Тус зөвлөгөөнд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Аубакир, Ерөнхийлөгчийн тамгын 

газрын дарга Я.Содбаатар, Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын дэд сайд 

Г.Түвдэндорж, Аймгийн ИТХ-ын дарга Н.Бейбитхан, Засаг дарга Д.Бауыржан, 

Ерөнхийлөгчийн байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын зөвлөх Н.Батхүү, БОАЖЯ-

ны ОБЗГазрын ахлах мэргэжилтэн Р.Ганбат, сумдын удирдлагууд, салбарын дарга, 

мэргэжилтнүүд, байгаль хамгаалагч бусад байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулдаг иргэн ААН байгууллагын төлөөлөлүүд оролцов.  

  

  



 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: Цагдаагийн газар, МХГазар, БОАЖГазар, Өлгий 

сумын ЗДТГазар, Бугат сумын ЗДТГазартай   хамтарсан 2022 оны 03-р сарын 28-ний 

өдрийн 03 дугаартай удирдамжийн дагуу Өлгий, Бугат сумын Ховд голийн сав газарт 

хяналт шалгалт хийх явцад зөвшөөрөлгүй хайрга олборлосон 8 зөрчил илэрүүлж, 3 

зөрчилд сануулах арга хэмжээ авч, 2 зөрчлийг  хялбаржуулсан журмаар шийдвэрлэн, 

3 зөрчлийг харьяалалын дагуу хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн болно.  

  

    



Хууль бусаар ан амьтан агнаж, хадгалсан хэргийн шүүх хуралдаанд оролцож, 

7.586.000 төгрөгийг нэхэмжлэн Байгаль орчин, уур амьсгалын санд оруулах арга 

хэмжээ авсан.  

УСНЫ ТАЛААР: Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 

А/176 дугаар захирамжийн дагуу Холбогдох байгууллагуудтай хамтран усны 

алдагдлыг буруулах зорилгоор Өлгий сумын тоолуургүй ус ашиглан үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа иргэн, Аж ахуй нэгж байгууллагуудыг тоолууржуулах ажлыг зохион 

байгуулан ажиллаж байна. 

  

  

 

АН АМЬТНЫ ТАЛААР: 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран 

"Зэрлэг амьтан аврах, асран хамгаалах анхан шатны мэдлэг, ур чадвар олгох 

сургалт" зохион байгууллаа.  



Уг сургалтад ДБХ(WWF)сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын зөвлөх, МУИС, 

ХААИС-ын эрдэмтэн багш нар болон Баян-Өлгий аймгийн байгаль орчин салбарын 

байгууллагуудын холбогдох албан хаагч нар оролцлоо.  

  

 

Толбо сумын ард иргэдэд 4 дүгээр сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 15-ны хүртэл хуулиар 

хориглосон хугацаанд загас агнахыг хориглох, самбар байршуулан, хууль 

сурталчилан ажиллав.  

  

 

БОАЖГазрын дарга болон холбогдох мэргэжилтнүүд  Улаанхус суманд ажиллаж, 

салбараас явуулж буй бодлогын хэрэгжилттэй танилцав. Үүнд: 

Усны хувьд жил бүр газрын усны тооллого явуулан, ус ашиглагч иргэн ААН 

байгууллагууд усны дүгнэлт гаргуулан, зөвшөөрөл авахуулах талаар зөвлөмж 

хүргүүлэн ажиллав. 



Тухайн сумд ажиллаж байгаа байгаль хамгаалагч нарт ажилаа эржимжүүлж, 

хариуцлагатай ажиллах талаар үүрэг даалгавар өгөгдсөн.  

 “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тус суманд мод тарих газрын 

байдалтай газар дээр нь очиж танилцаж, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгч 

ажиллаа. 

 

 

 



Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/125 дугаар 

захирамжийн дагуу БОАЖГ, БСШУГазрын мэргэжилтнүүд Улаанхус сумын Согоог 

багын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуульд хамтран ажиллаж, дараах ажлуудыг 

зохион байгуулан ажиллав. Үүнд: 

 Тус сургуулийн багш, ажилтнуудаас сэтгэл ханамжийн асуулга авч, сургуулийн 

болон багийн хэмжээнд тулгамдаж буй асуудал, бэрхшээлүүдийн талаар саналыг 

сонсож, танилцав. 

 Ахлах ангийн сурагчдад Хог хаягдал, Ус, Хөрсний бохирдол, Цөлжилтийн талаар 

сургалт зохион байгууллаа.   

 Тухайн сургуулийн дотуур байрны нөхцөл байдалтай танилцаж,  түүнд амьдарч 

буй хүүхдүүд болон ажилчдын саналыг сонсож, үүдийн хоол, байрны тохижилтын 

талаар харилцан ярилцав. 

 

 



 

 

         Бусад холбогдох байгууллагуудад гаргаж өгөх мэдээ мэдээллийг хугацаанд 

гаргаж өгч ажиллав. 

 

 

БАТЛАВ: БОАЖГ-ЫН ДАРГА                                    Ш.МАРАТ 

 

 

 


