
 

ТЭРБУМ МОД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

  2022 оны 04 сарын 12                                                                                     Өлгий хот 

Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулагдсан “ТЭРБУМ МОД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ 

ЗӨВЛӨГӨӨН”-өөс “Тэрбум мод” Үндэсний хөдөлгөөнийг бүрэн дүүрэн дэмжихээ 

илэрхийлж, зөвлөгөөнд тавигдсан илтгэлүүдээс дэвшүүлсэн саналд үндэслэн энэхүү 

зөвлөмжийг гаргаж байна. 

Нэг. “Тэрбум мод” хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх арга замын талаар: 

 Шинэчлэн батлагдсан “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай 

хууль”-ийн дагуу боловсруулагдаж байгаа “Байгаль орчны зорилтот хөтөлбөр”-т 

“Тэрбум мод” хөдөлгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусгах; 

 Тэрбум мод тарих газар нутгийн судалгааг хийж, стратеги, үйл ажиллагааны 

нарийвчилсан төлөвлөгөө, техник эдийн-засгийн үндэслэл боловсруулж, 

шаардлагатай төсөв, санхүүжилтийн бодит тооцооллыг гаргах; 

 Аймагт мод тарихад зориулж жил бүр 1 тэрбумаас доошгүй төгрөгийг төсөвт тусгаж 

байх, мод тарьж ургуулах иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал, санаачилгыг 

дэмжих урамшууллын механизм, эдийн засгийн хөшүүргийг бий болгох; 

Хоёр. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар: 

2.1  Ойн салбарын мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, ойн аж ахуйн арга хэмжээний 

гүйцэтгэлийн үр дүн, хяналт, мониторинг хийх зэрэг төрийн захиргааны байгууллагуудын 

зарим чиг үүргийг  мэргэжлийн холбоодод шилжүүлэх; 

2.2 Гадаад, дотоодын томоохон хөрөнгө оруулалтыг татах боломжтой төсөл, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах 

Гурав. Хүний нөөц, мэргэжилтэй боловсон хүчний талаар: 

3.1  Ойн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт үйлдвэрлэлийн төв, коллеж, их дээд сургуулийн 

хөтөлбөрийг харилцан уялдаатай болгож, шатлан суралцах боломжийг бүрдүүлэх; 

3.2  Сум, суурин газар бүрт 3-аас доошгүй ойжуулагч  байхаар тооцож аймагт бэлдэх  

“1000 сургагч багш бэлтгэх” хөтөлбөрт 2022 онд багтаан хамрагдах, мэргэжилтэй 

ажилчдыг тоог 100-д хүргэх; 

Дөрөв. Үр, тарьц, суулгацын нөөц бүрдүүлэлтийн талаар: 

 Мод үржүүлгийн зориулалтаар ашиглаж байгаа газрыг газар 

ашиглалтын  төлбөрөөс чөлөөлөх; 

 Мод үржүүлэг, ойжуулалтын зориулалттай машин, тоног төхөөрөмжийг худалдан 

авахад зориулж урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох боломжийг бүрдүүлэх; 

 Үрийн нөөцийг жилд ..... кг, жилд ургуулах тарьц, суулгацын хүчин чадлыг ... 

ширхэгт хүргэх. 

 



Тав. Ой ашиглалт, ой модны үйлдвэрлэлийн талаар 

5.1 Ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаарыг тогтоож байгаа одоогийн хууль, эрх зүйн 

зохицуулалтыг өөрчлөн аймаг, сумын ойн менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн 

шийдвэрлэдэг тогтолцоонд шилжих; 

5.2 Ойн нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зорилгоор  ойн арчилгаа, цэвэрлэгээ 

хийж, шахмал хавтан, эко хатуу түлш, цавчдас, модлог шахмал түлш зэрэг бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж ажиллах. 

 

Зурга. Хот, суурин газрын ногоон байгууламжийн талаар: 

 Ногоон байгууламжийн асуудлыг хот суурин газрын төлөвлөлт, хөгжлийн хэтийн 

төлөвтэй уялдуулан зураг төслийн дагуу хөгжүүлэх; 

 Тарьц суулгац бойжуулах, хот суурин газрыг цэцэрлэгжүүлэх ажилд шаардагдах 

гүний худаг болон хашаажуулах асуудлыг шийдвэрлэх 

 “Ногоон-Өлгий” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна 

 Нийт 6 бүлэг 15 заалт бүхий нэгдсэн зөвлөмжийг Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулсан 

“ТЭРБУМ МОД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ЗӨВЛӨГӨӨН”-ээс гаргаж буйг та бүхэнд 

танилцуулж байна. 

ТЭРБУМ МОД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОГЧИД 

 

 


